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 7 بك
 ميما حلا نإ ل

 هللا ىلص دمحم انيبن ردق عفر يذلا هلل دمحلا

 اليل هب ئرسأو «ئرخألا يفو ايندلا يف ملسو هيلع

 مظعأق ئصقألا دجسملا ئلإ مارحلا دجسملا نم
 ءايبنألاب ئلصف ليربج ةهمّدقو ءارخف كلذب
 كلذب هنأو ءمظعألا مامإلا هنأ هب ملعيل نيلسرملاو

 ةردس لإ العلا تاومسلا ئلإ يقر مث «ئرحأ ماقملا

 مالقألا فيرص هيف عمس ىوتسمل رهظف : ئهتنملا
 تيتو هبطاخو هل ئلجتو «ئربكلا هبر تايآ نم ئأرو

 هناحبسف ءارجأ كلذب هل مظعأو هلؤس هاطعأو هداؤف

 ءارسإلا نع ءابنإلا ماقم يف هسفنب هسفن هر هلإ نم



 هل كيرش ال هدحو هللالإ هلإ ال نأ دهشأو
 نأ دهشأو «ئىرتت اهتادادمإ انيلع ىلركا ةداهش

 هةيحردةقعي ىدنلا هلويسروةدبع ًاذيمخت انديس

 ملسو هيلع هللا ئلَص ءارخذو مهل ًازنكو نيملاعلل

 نيذلا هيثراو اصوصخ .مهيعباتو هبحصو هلآ ىلعو
 .اركذ نيقفاخلا يف مهل ئلاعت هللا داشأ

 دع دع داع دع د



 اهسفن ضرفت ئركذلا

 : لعبو

 نم ةلمج ءايحإل عمتجن نأ ةداعلا ترج دقف

 اعركذو «ىوسلا دللوملاك :«ةيخيراتلا:تايسآنملا

 «نابعش نم فصنلا ةليلو «جارعملاو ءارسإلا

 ئركذو ءنآرقلا لوزن ئركذو «ةيوبنلا ةرجهلاو
 ال يداع رمألا اذه نأ انرابتعا يفو «ردب ةوزغ
 هنأب ْفَصوُي الف «ءيمكحلا عيرشتلاب هل ةلص
 نم لصأل اضراعُم سيل هنأ امك «ةّنُس وأ عورشم

 ةيعورشم داقتعا يف وه رطخلا نأل «نيدلا لوصأ

 .عورشمب سيل ءيش
 ال ةيفرعلا ةيداعلا دوعألا هذه لاما نأ يدنعو

 وأ عراشلا غدت ةبوبحم اهنأ نم رثكأ اهيف لاقي
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 يعديو .هيلع قفّتم ر دقلا اذه نأ نظأو « ةضوغبم

 سانلا عمتجي يتلا تاسساتملا هذه نأ ضعبلا

 هيلع قفتملا طوبضملا تيقوتلا اهصقني ؛اهئايحإل
 عباسلا ةليل اوعمتجي نأ اودوعت سانلا نإ :لوقيف

 ءارسإلا ىركذ ءايحإل بجر نم نيرشعلاو
 عيبر نم رشع يناثلا ةليل اوعمتجي نأو «جارعملاو

 ءاملعلا نأ عم «يوبنلا دلوملا ئركذ ءايحإل لوألا
 .طبضلاب نيتثداحلا نيتاه تقو نييعت ىف اوفلتخا

 : لوقأ انأو

 اننأل ءرثؤي ال تقولا نييعت ”سسااب

 يذلاو ءانفلسأ امك يداع رمألا لب .ءصوصخم

 كيلد ييببسكو .عامتجالا ةصرف مانتغا وه امه

 عمتجا دق ةليللا هذهف .داشرإلاو ةحيصنلا هيجوتل

 يف اوؤطخأ ءاوسو «ميظعو ريبك لكشب اهيف سانلا

 ىلع اذه مهعامتجا داعم لإف ءاوباصأ مأ تيقوتلا
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 اركسي هيعالا ياس يسر ةيرارلا

 .هلضفو هللا ةمحر بالجتسا يف فاك

 هلل هنأ مادام سانلا ءالؤه عامتجا نأ كش الو

 يف اوؤطخأ ولو هللا دنع لوبقم هنإف ؛هللا يفو
 ودم أ كامو ةتقؤم ةدابع سيل هنأل «تيقوتلا

 لعفو «ةدومحم ةداع انلق امك وه لب «ةيفيكب

 .هللا ءاش نإ ٌرورِبَم ٌروكشَم

 هللا ئلإ هجوتلاو ءاعدلاب عامتجالا ةصرف مانتغاف

 هتاكربو هتاريخو هتاحفنل ضرعتلاو ئلاعتو هناحبس

 مانتغاو ءاهسنت ىركدلا ةدئاف نم لجأ يدنع وه

 مهحصنو مهداشرإو مهريكذتب سانلا عامتجا

 رو مهدص نم ئلوأ وه «ريخلا لإ مههيجوتو
 ذإ ءهتحت لاك مب روما يحما ىلع راعلالاب

 ديزي سانلا نأو ءديفي الو عفني ال كلذ نأ دّهاَشملا

 وأ .مهيلع راكنإلا دار اهلك ميكس حيو ميلاجإ

 هلعفب مهل رمآ ؛كلذ نع مهل يهانلا نأك تح دتشا
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 .رعشي ال ثيح نم

 نونمتي «ةوعدلاو ركفلا تنايززأ نيس ءالاقعلا نإ

 .سانلا هيف عمتجي اناكم اودجي نأ مهبولق لكب
 كلذلو «مهفص ْىلإ مهوبسكيو مهءارآ مهيف اوي

 ةماعلا نكامألاو يداونلاو قئادحلا نوداتري مهارت

 ام مهب اوعنصيل «سانلا عامتجا اهيف رثكي يتلا

 تابسانم يف عمتجت ةمألا ىرن نحنو ؛«نوديري

 .صرحو ةمهو ةبغرب ةددعتم

 تاعامتجالا هذه لثم رامثتسا انيلع بجاولاف

 ناسحإلاو فورعملاو ريخلا ىلإ مههيجوتب
 .مهيلع بجي امب كسمتلاو



 اهبحاّصو ةريسلاب ةيانعلا

 نوركفملاو نوملسملا ءاملعلا ئنتعا دقو ؛؟ اذه

 هب قلعتي امو يدمحملا بانجلاب ةماع نوثحابلاو

 .مامتهالا لك اولذبو ءدجلا لك كلذ يف اودجو

 ةميركلا ةيصخشلا هذه قحب يفي ال ناك نإو وهو

 قئاللا ُهَقَح ماقملا اذهل يطعُي الو «ةميظعلا ةليلجلا

 ةديرفلا ىمظعلا اسوا كا هلزنأ يذلا هب

 و د ؛ةليجولا

 نع ةيوبنلا ةّنْسلاو ميركلا نآرقلا ثّدحت دقو
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 ةريسلا نم ًاءزج اهرابتعاب جارعملاو ءارسإلا ةثداح
 ةماعلا لك روحم رودي اهيلعو ء«ةيوبنلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هصيصخت ىف مالسإلا

 امهءانثأ هدهاش امو «جارعملاو ءارسإلا صئاصخب

 نم ادحأ اهب هللا صخي مل يتلا ةقراخلا رومألا نم
 ءودّبعب رْسأ 1 نحبشي## :لاقف . لسرلاو ءايبنألا

 رس »جب >

 ىِرَلأ اصقألا د ملا ّلِإ م رارحلا لهما مره الي

 سر / .4 رص ميمي

 وه منإ اند

2 2 2 
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 رارقلإ يا ءايعإلا ةيآ ريسفن لوح
 رص 210 22 هو

  .ةيألا © . . لك الثا ودع رضا ة ١ ننحبس

 نيبذكملا نيكرشملا ئلع درلا وه : اهلوزن ببسو
 يأ (هللا ناحبسو) لَك يبنلا هب مهربخأ امل ءارسإلاب

 َوُمَو ىف وينك َسْيلاط ءوس لك نع هللا هيزنت

 ١١[. :ئروشلا ةروس] .# ُريِصبلا عميل
 انه دبعلاب دارملا نأ ىلع نوملسملا عمجأ دقو

 نأل «دَبَعي## انه لاقو هلك دمحم انديس وه

 ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ةفاضملا ةيدوبعلاب هفصو

 الو متأ ةفص نمؤملل سيلو «تاماقملا فرشأ

 ىلع ئلاعت هللا اهقلطأ اذهلف «ةيدوبعلا نم فرشأ

 لع ٌلْرْنَأ ىلا هِي ديلا هلوقك نطاوملا فردا يف هيب

 ىِرْلأ َكَرَبِ» هلوقو ١[« :فهكلا ةروس] #َبَنكْلأ ِهِدّبع

 220 هلوقو ١[« :ناقرفلا ةروس] #ءهِدَّبَع لع َناَقْرْفْلا 1

 لك يف دبعلاف ٠١[. :مجنلا ةروس] كَ آم وِدَبَع لِ

 لَ دمحم انديس وه تايآلا هذه



 ةللرأ كافولعم

 ناك جارعملاو ءارسإلا نأ ئلع ءاملعلا قفتا دقو
 لاقف .ءكلذ نمز ديدحت يف اوفلتخاو .ةثعبلا دعب

 ةرجهلا لبق :ليقو «ةنسب ةرجهلا لبق وه :مهضعب

 .«- روهشملا وهو - بجر يف ناكو «نينس سمحب
 .لوألا عيبر يف :ليقو .«ناضمر يف :ليقو

 مويو .دلوملا موي وهو «نينثالا ةليل يف ناكو
 موني سيف تقول ويب .ةرجهلا مويو «ثعبملا
 ىلا عمو. ةوينو ادوحيو ةيوعلا تالاقتنالا ناوطأ
 .ةافوو ةرجهو

 ناك جارعملاو ءارسإلا نأ ئلع ء ءاملعلا قفتا دقو
 كلذ ئلع لديو ءًامانم ال ةظقي اعم دسجلاو حورلاب

 وهو «هيف ةدراولا رابخألا حيحصو «تايآلا رهاظ

 .كلذل ةحلاص ةيهلإلا ةردقلاو ءالقع نكمم رمأ



 ه ١

 «وِدْبَعِب ئَرْسَأ ىلا نحبْس» ئىلاعت هلوق هيلع لديو

 اضيأ هيلع لديو «دسجلاو حورلا وه ةقيقح دبعلاو
 ١7[ :مجنلا ةروس] «كقط امو ٌرَصببْل َعاَر امإ8 'رلاعت هلوق

 بئاجع نم هتيؤرب رمأ ام ةيؤر نع لدع ام يأ

 ةحارصب لدت ةيآلا هذهو ا را امو توكلملا

 رمألا فاضأ هنأل «ةظقي هدسجب هنوك ىلع ةرهاظ

 ةداهشب هدسجب ةظقي الإ نوكي ال وهو ءرصبلا ىلإ
 ولو «[18 :مجنلا ةروس] 4كريكْلا ير تيل ْنِم كأَر دق

 فراخ حيف الون ةبا ةيفاتكاك اهلا« امانه ناك

 ءايحو.ءاسألا اير كناك ل ودك دف ثروت ةداعلل

 ةدانملا رتكو ةيئلنألا نم ةيناطلا ايؤرلا سلا لا
 هدعبتسا امل ًامانم ناك ول ًاضيأو «ةظقيلا يف ام

 ملسأ نم ءافعض هب دترا الو ةةرذك لو .رافكلا

 نمز يف هعوقوو ةداعلا ةحاس نع هدعبل ؛هب اونتتفاو

 ؛ ركني ال تامانملا نم اذه لثم ذإ ءاّدج هيف دعبتسي
١ 

 ىوقأوه مهدادتراو مهداعبتساو مهبيذكت نإ لب
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 امنإ هرب نأ - ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس مدرع ارسل يباع ارب ارك لج
 .اهيف كش ال يتلا نب وبا تاس سيو يطع ع وعول

 نب ديعسو («ا(هحيحصاا يف يراخبلا اء
 ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع اهنئسا يف روصنم

 ةروس] يت همي الإ كير لأ ايل َلَمَج ام
 ْ 0000 كَم هللا لوسر هير ني ايؤر يه :لاق 5٠[« :ءارسإلا

 0 ايؤر تسيلو :ديعس داز

 دن دع داع داع د

 ا رم ذآ
 انلعج امو بايبال .(ريسفتلا باتك) ىف يراخبلا هاور 21(

 .(4715) ثيدح .(4سياّتل نمي اَلِإ كتير لأ اميل
 .( ١ ب8 /) «يرابلا حتتفا رظناو



 ئصقألا ىلإ قالطنالا ةطقُن

 نأ دعب مارحلا دجسملا نم ءارسإلا ناك دقو
 ىلإ هجرخأو «هيف ناك يذلا تيبلا ىلإ ليربج هءاج
 قّش ةيلمعب ماق مث ءرجحلا ىلإ «مارحلا دجسملا

 يف هب قلطناو بكرف قاربلا ىلإ هب بهذ مث ءردصلا
 .ةنوهيملا ةتلحو

 ليبس ئلع ةنوميملا ةلحرلا هذه تءاجو

 داعيم ريغ نم ملسو هيلع هللا ىلص هل ةأجافملا

 هيلإ راشأ امك «لبق نم اهل دادعتسا الو «قباس

 ةيضقلاف «انأ امنيب» :هلوقب ملسو هيلع هللا ىلص

 ةمدقتم ةراشإ وأ «قباس ٍربَخ ريغ نم ةأجف تناك

 ىسوم انديس عم تناك يتلا ةاجانملا فالخب
 لاق امك قباس داعيمب تناك اهنإف «مالسلا هيلع
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 رعب اَهئَمَمْتَأَو هَلْيِل يدلك موُم اَْدَعَوَو ### ئلاعت

 : فارعألا ةروس] ةيآلا 26 تريك هير تلكم متف

 ] .[١؟

 دج داع دنع دع د



 ردصلا قش 2 0072

 ماق «ةنوميملا ةلحرلا هذه يف قالطنالا لبقو

 تارم ثالث هلسغو .فيرشلا هردص ّقشب ليربج

 ةيلمعلا هذهو «ليئاكيم كلذ يف هنواَعُي ءمزمز ءامب
 ملسو هيلع هللا ىلص هل تعقو (ردصلا قش ةيلمع)
 ] :تارم عبرأ

 دعس ىينب يف ريغص وهو : ئىلوألا

 نينس رشع نبا وهو : ةيناثلا
 ةثعبلا دنع : ةثلاثلا

 ءارسإلا ةليل : ةعبارلا

 وهو «ةحيحص قرطب تبا قشلااذهو

 رمألا ىلع هلمحو هليوأت حصي ال يقيقح
 هللاو يرحم نفتح ردن وعلب . يونعملا
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 .ريدق ءيش لك ىلع
 اوركذو مر ساقت ال ت تاداعلا "بيبا

 هب ناك ام عزن يو ا ار نسر اع

 ةقلع هبلق نم جرخأ هنأ :ةياور يفو عدا و

 لاق 2.«كنم ناطيشلا ظح هذه)» :لاقو ءءادوس

 ءهطلستو كنم هتسوسو لَحَم يأ :ريدردلا خيشلا

 زرب امك هنطاب لامك راهظإ قيقحت : دوصقملاو

 يلع ديسلا هللاب فراعلا مامإلا لاق ءهرهاظ لامك

 ناطيشلا ظح جارخإو ردصلا قش ةيضق يف يشبحلا
 :راثآلاو رابخألا يف ءاج امك هنم

 ئذأ هبلق نم كالمألا جرخأ امو

 ٍرْهْط ىلع ًارْهط هوداز مهنكلو

 انديس بلق نأ :وهو ءرخآ ىّئعم يبلق يف عقوو
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 وه لب «ةمحرلاب ءولمم ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 تكدس امو# ئئلاعت هللا لاق امك ءاهلصأو اهعبنم

 ةمحر هذهو /٠١[« :ءايبنألا ةروس] «تيملدعل محي لإ

 لك تعسو يتلا هللا ةمحر اهنأل «ةلماك ةلماش

 ناطيشلا جرخأ ئلاعتو هناحبس هللا نكلو «ءيش

 هذه نسم .ءاقشلا ةينلغ دق نمو هناوخإو هناوعأو

 .اهنم مهل ءيش الو ءاهيف مهل بيصن الف «ةمحرلا

 هبلق نم اوجرخأ مهنأ : دئئيح ئىنعملا نوكيو

 ناطيشلل ظح الف «هتمحر نم ناطيشلا ظح فيرشلا

 .ملعأ هللاو «ةمحرلا هذه يف

3 25 2 
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 ةوثلا متاخ

 هالمو هبلق لسغو هردص ليربج قش نأ دعبو
 متاخب هيفتك نيب متخ ءامالسإو ًانيقيو املعو املح
 ءرعش اهيلع ةزراب ةريغص محل ةعطق وهو «ةوبنلا
 .رسيالا هفتك ئلعأ دنع

 :رابتعالا ةهج ئلع ةوبنلا متاخ عضو يف ةمكحلاو

 امك هيلع مت ءانيقيو ةمكحو ًاناميإ هبلق ْئَلُم امل هنأ
 هللا عمجف ءاَرُدَو اكسم ءولمملا ءاعولا ىلع مَتْخُي

 هيلع متخو كك هللا لوسر انديسل ةوبنلا ءازجأ ئلاعت
 كلذ لجأ نم هيلإ ًاليبس هودع دجي ملف « همتخب
 ريبدت كلذكو .سورحم موتخملا ءيشلا نآل «متاخلا

 ءيشلا اندحأ دجو اذإ رادلا هذه يف انل ئلاعت هللا

 .نييمدآلا نيب اميف ماصخلا عطقناو كشلا لاز ؛ همتخب
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 ىلإ ةيلج ةحضاو ةراشإ يطعي متاخلا اذه نأكف
 ؛سورحم ظوفحم ملسو هيلع هللا ىلص هببلق نأ

 نم ًادوجوم ناك متاخلا اذه نأ ئلع ثيداحألا لدتو
 .هرثأ هبو دلو ملسو هيلع هللا ىلص هنأ رهاظلاو «لبق

 قش دعب ةمامحلا ةضييب ٌَرْدق راص ئتح ربكي لزي مل مث
 .تاياورلا نيب اعمج جارعملاو ءارسإلا ةليل ردصلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هب صخ هنأ رهظي يذلاو

 سيو نييبنلا متاخ هنأ ىلإ ةراشإ هنأ : اهنم :ناعمل
 حتفي الف هب متخ ةوبنلا باب نألو ريق كلذ

 مل» :لاف ءهّبنم نب بهو نع مكاحلا ( ئىورو .هذدعب

 هدي يف ةوبنلا ةماش هيلع تناك دقو لإ اين هللا ثعبي

 داع نإف للي دمحم انيبن نوكي نأآلإ © ليعبلا

 .ها ."7(هيفتك نيب تناك ةوبنلا

 نم نيمدقتملا خيراوت باتك :كردعشملا يف مكاحلا هاور 6

 هيخأو نارمع نب ىسوم ميلكلا ىبنلا ركذ باب «نيلسرملاو ءايبنألا
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 هلك يبنلا رهظب متاخلا عضو نوكي اذه ئىلعُت

 ةوبنلا متاح نإ :ليقو :ءايبنألا نع هب صتخا أمم

 .ملسو هيلع هللا ىلص هتافو دنع عفر

 36 3 2 د
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 قارتلا

 - قاربلاو «قاربلا ملسو هيلع هللا ىلص بكرو

 ىنعمب «قيربلا نم ذوخأم  ةدحوملا ءابلا مضب

 وأ «ناويلألا تقزقأ وهو.« نفيا هول نآلا 4 نضاببلا

 نم هل ئلاعت هللا هلسرأ «هريس ةعرسل قربا نم
 314 نعل قاع ع ا ياسو الولع حبلا

 زعأ عم ءأَيَهُم بيجنلا هيلإ اوثعب ًاميظع اوعدتسا
 .بيغلا ملاع نم وهف ءروضحلل مهصاوخ

 وأ «ةكئالملا ةحنجأ ىلع ءارسإلا نكي ملو

 يطك ةوطخلا وأ «ناميلس لمحت تناك امك حيرلا

 هلآو هيلع هللا ئاص هعالطإ دارملا نأل «نامزلا
 ىلع رورملاو «ةداعلل ةقراخلا تايآلا ئلع ملسو

 تايآلاو ةفيرشلا عقاوملاو ةفيطللا دهاشملا



5" 

 حيرلا وأ ةكئالملا لمح يف بجع الو «ةبيجعلا

 ىلع اهعطق فالخب «ةفاسملا هذه عطق ىلإ ةبسنلاب
 هناحبس هللاو ءاهتفص نع يكحملا مجحلا اذهب ةباد
 هلآو هيلع هللا ئاص هيبن عفري نأ ئلع رداق ئلاعتو

 ةفصو بوكرلا نكلو «قاربلا نودب ملسو
 نم فرطب ميظعلا ماقملا اذه يف سينأت ؛بوكرملا
 .ةداعلا

 :ةيفرعلا ةماركلل راهظإ قاربلاب ءارسإلا لعلو
 هب اصيصخو هل اّيلو ائعدتسا اذإ ميظعلا كلملا نِإن

 صوصخم ينس بوكرمب هيلإ ثعب ؛هيلإ هصخشأو

 م .هيلإ هتدافو يف هيلع هلمحي زيمتم ديرف
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 ةكرابم عقاوم

 ملسو هيلع هللا ىلص نوميملا هبكوم يضميو
 اهلوأ يهو - اهنمف «ةفّرشُم ةكرابم عقاوم ىلع رميف
 لّصف لِزنا» :ليربج هل لاقف ءلخن تاذ ضرأ
 يردتأ :ليربج هل لاقف بكر مث ئلصف لزنفا .(انهه

 هنو ةيطانو :لاق .(«ال» :لاقف و ني

 هلا
 لصو نأ ئلإ نينوكلا ديسب قاربلا قلطنا مث

 نيح اهتحت لظتسا يتلا ئسوم ةرجش دنع «نْيدم
 .«لّصف َلِزْنا» :ليربج هل لاقف ءرصم نم جرخ
 .ىلصف لزنف

 ا ا ا اوقلطنا مث

 مث «ئلصف لزنف ««لّصف لِزنا» :ليربج هل لاقف
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 لاقف ءماشلا روصق هل تدبف ًاضرأ غلب نأ ئلإ بكر

 قلطناف بكر مث «لعفف «لّصف لِزْنا :ليربج هل
 .(«ال» :لاق :؟َتْيَلَِص نيأ يردتأ» :لاقف «هب قاربلا

 نبا ئسيع دلو ثيح محل تيبب َتْيَلَّص١ :لاق
 . ؟ميرم

 مجتاوملا ديو ىف ملسو يلا ىو هارزا يفز
 يبنبو .ىالسإلاب اهطبر ىلع ٌريبك ليلد :اهب اهب هتالصو

 مالسإلا نأو «هتدهعو هئاول تحت اهئاوضناو مالسإلا
 هايل ةلاسرلا لكل ةيئاكلا يتلا هلال وه

 ةينيدلا راثآلاب ءانتعالا بابل حتف ًاضيأ كلذ يفو

 .ةميرك عئاقوو ؛ةميظع ثداوحب طبترت يتلا
 ركشب نوكي كلذ ءايحإ نأو «ةميدق ةلضاف تايركذو

 دك دنا و ءاهفلاو 30 ا2لاهليققو دمعت لع ناقل

 .ريخلاو ةعفنملاب ناسنإلا ىلع دوعي اميف ركفتلاو

 2 2 2 ع



 <3:د

 ةيلوأ دهاشُم

 ةعونتم دهاشمب نوميملا يدمحملا بكرلا رميو

 نجلا نم ًاتيرفع ئأر ذإ «قاربلا ئلع ريسي وه امنيبف
 : ليربج هل لاقف .هآر تفتلا املك ران نم ةَلْعَشب هبلطي

 هئلعش تئفط َنهَتلق اذإ : نيلوقت تاملك كُمَّلَعُأ الأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرر لاقف 7«؟هيفل َرَخو

 هللا هجوب ذوعأ :لقا :ليربج لاقف ««ئلب» :ملسو
 رق نيالواساو 11 يتلا تامانلاالل تابلكو :ميركلا

 رش نمو ءامّسلا نم لني ام رش نم «"' ”رجاف الو

 ءءافلا رسكو ءاطلا حتفب تئفط :هيفل رخو هتلعش تئفط )١(
 .اتيم ههجو ىلع طقس يأ ءهمف ىلع بكنا يأ :هيفل رخو

 قساف يأ :رجاف الو «يقت حلاص يأ رب :رجاف الو رب (0)

 .يوغ
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 ,"”ضرألا يف أرذ ام رش نمو «'''اهيف جرْعَي ام ريت رخو

 .راهنلاو ليللا نتف نمو ءاهنم جرخي ام رش نمو

 ريخب قّرطَي اقراط الإ «"'راهنلاو ليللا قراوط نمو
 0 تئفَطو "ار قال ا

 موي يف نوعرزَي موق ىلع اوتأ ئتح اوراسف
 «ناك امك داع اودَصَح املك ءموي يف نودصحيو

 ءالؤه» :لاقف .(؟اذهام 1000 اي»:لاقف

 مهل فعاَضُت «ئلاعت هللا ليبس يف نودهاجملا
 وهف ءيش نم اوقفنأ امو «فعض ةئم عبسب «ةنسحلا

 2ك

 : «ةفلخب
 و

 ربا

 لوزنو بضغلل ةبجوملا ىصاعملا نم اهيلإ دعصي ام يأ )١(
 | .بئاصملاو نحملا

 .قلخ ام يأ (0)

 .امهثداوح يأ (9)

 .كله يأ (:)



 ني

 هذهام را :لاقف ةبيط احير َدَجَوَو

 ٌنوعرف تنب ةطشام ةحئار هذه» : لاق «؟ةحب ةحئارلا

 .«اهدالوأو

 طتن ملا طقس ذإ .نوعرف نب شن يه امني

 :نوعرف ةنبا تلاقف :نوغرتا "سعت هللا مسب : :تلاقف

 ربخأَفَأ :تلاق «معن :تلاقف ؟يبأ ٌريغ بر كّلوأ
 :لاقف ءاهاعدف هئرَبخأف ءمعن :تلاق ؟يبأ كلذب

 .هللا كّبرو يبر « معن :تلاق ؟يريغ بر كلوأ

 7 مهيلإ لسرأف ءجوزو نانبا ةأرملل ناكو

 :لاقف ءاَيَبأف ءامهنيد نع اًعجري نأ اهجوزو ةأرملا

 انَيْلَتَق نإ انيلإ كنم ًاناسحإ :تلاق ءامكلتاق ينإ

 ءاهينع هيف اوقف أ نك 20 م

 رسخو باخ ىأ بويعلا ريبكو ةانثملا ءاتلا حتفب )5( 



 ضي

 .قحلا نم انيلع كل امب كل كاذ :لاق

 اهب رمأ مث «' ”تَيِمْحأف ساحن نم ةرقبب رمأف

 ىتح أدحاو ادحاو اوقلأف ءاهدالوأو يه اهيف 508

 .مهيف عيضر ٌرَّعصُأ اوغَلَب

 ىلع كنإف «''”يسعاَقَتَت الو يعق هاّمأ اي :لاقف

 ْ ' .«اهجال رار يف تَيقلأف «قحلا

 املك ءمهسوؤر "”ميضْرُت موق ىلع ْئتأ مث

 00و «تناك امك تداع تحضر

 (؟ءالؤه نم «ليربج اي» :لاقف ؛ءيش كلذ نم

 ةالصلا نع مهسوؤر لقاثتت نيذلا ءالؤه» :لاق

 .ءامو تيزب يأ )١(

 .يرخأتت ال )١(

 .اهريغ وأ ةراجحلاب قدتو رسكت :خضرت (*)

 ءاتلا ديدشتو هلوأ مضب حصيو ءرصني نزوب :رتفي ال (5)

 .هانعمبو رخؤي نزوب ةحوتفملا



 رض

00 

 ١0 "عاق

 لير سك امك نوحرسي ا

 هج فظضَرو " ينال 3 عيرضلا نولكأيو

 :لاق («؟ليربج اي ءالؤه نم» :لاقف اهتراجحو

 امو مهلاومأ تاقدص نودي ا نيدحلا ءالؤه)»

 ْ .«أئيش هللا 00

 *” يضل

 ..ريدلاو لّبقلا رتس ربا يسال

 قيطيال كئاشلا رجشلا نم عون داضلا حتفب :عيرضلا (؟)
 6-5 ةلكأ تاوذلا

 دجوي ال رجش رمث :ليقو «ةرارملا ديدش تبن :موقزلا )

 .رانلا رجش نم وه امنإو ءايندلا يف

 رمح هةنكابلا ةانفلاو ةرقتبلا هازل فيج كفو. (8)
 .ةامحملا منهج

 :ةسنط يأ (5)
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 ويلي تبيح "يد عا اجاب ءرودق يف

 حجيضنلا '”نوعدّيو «ثيبخلا ءينلا نم نولكأي

 لجرلا اذه :لاق رو ام» :لاقف «بيطلا

 يتأيفا ءةبيطلا لالحلا ةأرَملا دنع نوكت كتمأ نم

 م وقت ةأرملاو «حبصُي تح اهتدنع تي ةبخ أم

 ا ءابيط ًالالَح اًهجوَز دنع نم

 ببن رس يس اكيش

 بوث اهب ٌرُمَي ال قيرطلا ئلع بح ىلع ئتأ مث
 0 ام 8 6 0 ءيش 5

 را وا سس

 ولع ليوم لطصي اكشف كود 57

 ملغ و ديد

 65 :فارعألا ةروس] «دّلأ ٍلييبَس نع تودِصنو

 .حيضنلا دض «نيتلا نزوب نونلا رسكب :ءين )١(

 .نوكرتي :يأ  لادلاو ءايلا حتفب  نوعدي )١(



 م

 "قلي مد نم رْهَن يف َحَبسَي الجر ئأرو

 اذه» :لاق (؟ليربج اي اذه ام» :لاقف ءةراجحلا

 .«اًيرلا لكآ لكم

 ال بَّطَح "”ةَمْرَح َعَمَج دق ٍلجَر ىَلَع ىّتأ م
 اي اذه ام» م ماهيلع ديِزَي وهو اهَلْمَح عيطتسي

 هلنع در كَم نم لجل اذه» :لاق 2؟ليربج

 َلّمَحَتي نأ ٌديِرُيو ءاهئادأ ئلع ردقُي ال سانلا َتاَناَمَأ
 .«اهيلع

 مُههافشو مهثتسلأ ( ضرسقُت رودس ىلا
 امك تدع تَّضِرق املك ءرديدح نم ' 0 رراقمب

 (؟ليربج اي ءالؤه نما :لاقف .مهنع ف بال تناك

 اهمقتليف هيف يف ةراجحلاب ئمري يأ لوعفملل ءانبلاب :مقلي )١(
 .اهعلتبيو

 .ءاحلا مضب حصيو يازلا نوكسو ءاحلا رسكب :ةمزح (؟)

 .فورعملا صقملا وهو «ضارقم عمج :ضيراقم ()



 نفح

 م «كتمأ ءابطُخ .ةنئفلا ءابطخ ءالؤه» : :لاق

 ولعت ذل
 .)١( عرنم م 0

 اهب ”ن درست سان ني دانا مول موقيتو

 يل لا :لاقف ءمهرودصو مههوجو

 سانا وحل نولكأَي نيذلا ءالؤه» :لاق (؟ليربج

 نا «مهضارعأ يف نوعقيو

 00 ل 0

 اذه» ءلاق هيك اراد ا : عيظتس

 مدني مث ةّميظَعلا ةّملكلاِب ْمّلَكَتَي كسّمُأ نم ”اجرلا

 .نوحرجيو نوشدخي يأ :نوشمخي )١(

 مذلا لحم وهو «- نيعلا رسكب ضرع عمج  :مهضارعأ (؟)

 .ناسنإلا نم حدملاو



 ا

 .(اَهَدَرَي نأ عيطتسي الف اًهيَلَع

 0 داو ىلع ْىَتأَو :''' (يماشلا داز)
 اي» :لاقف ا يرسل بي ةدراب يش

 اي 25 ةنجلا و اذه١ 10

 5 يؤلوُلو "' يِبرقْبعَو و يلو يِريِرَحَ
 «يقيراَبأو يفاحصو يباوكأو ءيِبَهْذَو يتضفَو

 :لاق «يرمخو 5 .يئامو «يلسعو يبكارمو

 نمأآ نمو «ةنمؤمو نمؤمو «ةملسمو ملسم لك كل
 ذْخّنَي ملو «يب كردي ملو احلاص لمعو يِلّسْريو يب

 هاا هي هس 2 ن0 ل ا ّ 5

 نمو .نما وهف ينيشخ نمو «ءادادنأ را

 باتك بحاص «يماشلا فسوي نب دمحم مامإلا :وه )١(

 .(داشرلاو ىدهلا لبس»

 ٍفرْكَر لع َنِكَتم8 نآرقلا يفو «جابيدلا وه :يرقبعلا (1)
 ./”5 :نمحرلا ةروس ي«ِناَسِح يِرَمْبَعَو رضخ
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 ْ رم 8 د ريروم6 مه

 لكلا نمد هتيرج ينضرقأ نمو :ةئيطعأ يلا

 فلخأ ال ءانأ الإ هلإ ال هللا انأ ينإ .هثيفك يلع

 0 هللا كرابتو ءنونمؤملا حلفأ دقو «داعيملا

 .«تيضر دق :تلاق «نيقلاخلا

 احير دجاوو اركنم اتوص عمسف داو ئلع ئتأو

 سرس هو
 توّص اذه» :لاق 2؟ليربج اياذه ام» :لاقف «ةنتنم

 رس

 تّرثك دقف يدعو امب ينتْيا بر اي : لوقت منهج

 ىعيرضو يميمحو « يريعسو يلالغأو يلسالس
 ا اس | رع

 م سد لذ
 يَرَح دَئْشآو يِرْعَق َدْعَب دقو «يباذعو يقاسغو

 يدعو امي ينال
 0 المص

 «ةرفاكو رفاكو .ةكرشمو كرم لك كل : :لاّقف

 هباكسلا موش نسوا لج لكون هثيبحو ثيبخو

 .قربشلا :هل لاقيو ءرابك كوش هل زاجحلاب تبن :عيرضلا )١(

 رانلا لهأ ديدص نم ليسي ام :- ديدشتلاو فيفختلاب  :قاسغلاو

 :هوتلابعو



 م

 .«تيضر دق :تلاق

 نم لخدو «سدقملا تيب ةّئيدَم ئتأ ئّتح َراَّسف
 بابب ُهَطَبَرو قاربلا نع لّزَ مث «ينامَيلا اهباب

 مهيلع ءاسسنألا اهب هطئبرت تناك يتلا ةقلحلاب دجسملا

 .مالسلاو ةالصلا

 عضو ة كش :ةياور يفو

 لَخدو قاربلا اهب دّشو ءاهقَرَحَف ءاهيف هعبصُأ
 هن ُنَمَقلاو ُسْمّششلا هيف ليمت باب نم دجسّملا

 ثَبلي ملف ٠ «نيتسعكر دحاو لك ٠ .ليربجو وه ئلص
 يتلا فرعف ريثك سان عّمتجا ىّتح ةح اريسي الإ

 .دجاسو عكارو مئاق نيب نم َنيِنلا

 ًافوفص اوماَقَف «ةالّصلا تّميقَأو «نذؤُم نأ مث
 هللا ىلص هديب ليربج ذخأف «مُهُمْوَي نم نورتي
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 ."”نيتعكر مهب ْىّلصف .همدقف ملسو هيلع

 تلزنو «ليربج نّذأف :هنع هللا يضر بعك نعو

 مسج هبل هللا رَفَشَو :؟"ءامسملا نبع ةكفالملا
 بلع هللا ىلص بلا لصق «ءايينألاو نيلسرملا
 لاق فرّصنا اًملف ٠ :نيلسرملاو ةكيالملاب مليم

 :لاق ؟؟كفّلَخ ئَلص نم يِردَتَأ دمحم ايا : ليربج

 .(ئىلاعت هللا هّنعَب يبت لكا :لاق .(«أل»

 نيدلا مجن لاق .حجارلا دمتعملا ئلع هجورع لبق :يأ )١(

 ءايبنألاب ئلص ملسو هيلع هللا ىلص هنأ تاياورلا ترفاظت :ىطيغلا

 يضاقلل نيلامتحا دحأ وهو ءهجورع لبق سدقملا تيب يف

 هنأ :ىناثلا لامتحالاو ءرهظألا هنإ :رجح نبا ظفاحلا لاقو .ضايع

 ظفاحلا هححصو ءاضيأ اوطبهف ءامسلا نم طبه نأ دعب مهب ْىَلَص
 ملسو هيلع هللا ىلص هنأ نم عناملا امو :مهضعب لاقو «ريثك نبا

 دعب مهب ة ةذلضلا هيف ركذ فيداخألا نضع, نإف «نيترم: جهت الص

 .جارعملا

 :ةعوبطملا يفو «ةحيحص ئرخأ ةخسن نم بيوصتلا (0)

 .طلغ وهو «ةكئالملا ليربج نذأف
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 هللا يضر ةريرق يبأ ثيدح يفو : (يماشلا داز)

 حاورأ يقلف :يقهّنَبلاو ؛ هّحَحصو مكاحلا دنع هنع

 .مهبر ىلع اونثأف «مالسلا مهيلع ءايبنألا

 ىذلا هلل دمحلا :مالسلا هيلع ميهاربإ لاقف
 ايو

 هى

 ةمأ يناعجو ءاميظع اكلم يناطعأو ءاليلخخ يِنذَخَن

 يلع اهلعجو هراّنلا نم ينَدَقْنأو يب ٌمَتْوي ءأتناق

 .امالاتسو ادرت

 كرابت هّبَر ئلع ىنْنأ مالسلا هيلع ئسوم نإ مث

 :ًاميلكت ينّمَّلك يذلا هلل دمحلا :لاقف «ئلاعتو

 «يدي ْئلع ليئارسإ يتَب ةاجنو نوعرف َكالَه لعجو

 .نولدْعَي هبو قحلاب نودهي امؤق يَّمَأ نم لعجو

 :لاقف ءهبر ىلع ئن . أ مالسلا هيلع دواد نإ م

 نيملعو ءاميظع اكلم يل لعج يذلا هلل دمحلا

 0 نحَبسي لابجلا يل رّحسو ديدحلا يل نالأو روت رلا

 .باطخلا لصفو ةّمكحلا يناطغعأو ءريطلاو
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ًَِ 

 و سوم بيرل

 0( يباوجلاك 530 : 0 م يراَحَم ريا

 نئاقآو رْيَطلا قطن يملَعو 'تايسار رودقو

 يك
 0 رع

 نيطاّيّشلا دودج يل َرَخَسو ءًالْضَف ءيتش لك نم

 نم ٍريثك ْىَلَع ينلّسضفو علا نجلاو سنإلاو

 دَحأل يبني ال اميظع اكلم يناتآو «نينمؤملا هدابع

 ليقو «عفترم عضوم لك وهو بارحم عمج :بيراحم )١(

 .مظعيو عفري نأ بجي هنأل بارحم هيف ىلصي يذلل
 ةروص لثم ىلع روص ام لك وهو لاثمت عمج :ليثامت (0)

 .هنمز يف ةمرحم نكت ملو «ناويح ريغ وأ ناويحلا

 اوناك دقو «ةريبكلا ةعصقلا يهو ةنفج عمج :نامج (7)

 .لجر فلأ ةدحاولا ىلع عمتجي لبإلا ضايحك عاصقلا هل نوعضي

 .ضوحلا يهو ةيباج عمج :يباوجلا (5)

 ايلا كر يناالا  ستخلا حب وق تار و180



 لا

 باّسح هيف َسْيَل ابْيَط اكلم يكلم لعجو ءيدْعَب نم
 .باقع الَو

 سس و هس و ع ً كاس اس سا هل ' 2 2
 هبر ىلع ئتثأ مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع نإ مث

 ىنَلَعَج يذلا هلل دمحلا :لاقف ءْىِلاَعَتَو كَراَبَ
 مث «بارت نم ُهَقَلَح مَآ لَم يِلَثم لَعَجَو ُهَنملَك هَّبملك

 ةمكحلاو بانتكلا ينّملَعو هوس

 هَمكألا أربَأ ينّلَعَجو ليجنإلاو ةاروتلاو

 ينَجفَرو .هللا نذِإب ئتوملا يِيحأَو رض لاو

 ملف «ميجرلا ناَطْيَشلا نم يّمأَو ينْذاَعَأَو يترهطو

 .(يماشلا ةدايز تهتنا) .ليبس اَنْيَلَع ناطْيَشلل نكي

 و مو

 ْ ئتثأ مكلك : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف
 :لوقب عرش ل . يّبر ْىَلَع نم انأَو مر ىلع

 ةقاكو «نيملاعلل ةمْحَر ينلسرأ يذلا هلل دمحلا
 نايت هيف نآرقلا يَلَع َلّْنَأَو ءاريذتو ري

 «ساّشلل تجرأ همأ ريح يّ لعَجو .ءيش لكل

 نولوألا مه م يتّمُأ لَعَجَو ءأطّسو يتَّمَأ لَعَجو
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 ها كد هس هس (سشسملا اع <
 «يرزو ينع عضوو يردص يل حرشو «نورخالاو

 .«امتاخخ احتاف ينلَعَجو «يركذ يل َعَفَرَو
 رخال أ 2 هم هل ه#

 مكلضف اذهب :مالّسلا هيلع ميهاربإ لاقف
 205 ١ ساس ع

 اوُدَرَف ةعاّسلا َرْمَأ اوُرَكاَذَت مث :(يماشلا داز)

 يل مْلع ال :لاقف «مالّنسلا هيلع ميهاَرْبإ ىلإ ْمُهَرْمأ
 ال :لاقف «مالّسلا هيَلَع ئّسوُم ىلإ مُهَرْمَأ اوذرف ءاَهب
 ءمالّسسلا هيَلَع ئسيع لإ ْمُهَرْمَأ اوُدرَف ءاهب يل ملع
 َدهَع اًميفو «هللا الإ اهّمَلْعَي الف '' اَهَتبَجَو اّمأ :لاقف

 م

 ساس دو

 اذإف ّ هايل عمو جراخ لجدلا نأ يبر يلإ

 ىلاعت هللا كلوي «صاّصرلا 2 امك باد ينآر

 .مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألل هجوم انه باطخلا )١(

 .اهعوقو :يأ (0)

 .«فويسلا نم فيطللاو «ءنصغلا بيضقلا :نابيضق (0)

 .نابضقو َنابضق عمجلاو
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 ذإ ملْسَماَي :لوقتيل رَجَحلا نأ ىَنَح ء ينآر اذإ

 0 هلل مُهكلهيَن «هلثقاف لاَعَتْف ارفاك يتَحَت

 كلذ لكعف دّنعف «مهناطؤأو مهدالب ئلإ نسال 5

 بَدَح لُك نم ِمُهَو .جوجأمو جوُجَأَي جر

 الإ ءيَّش لع َنوُنأَي ال مهدالب َنوُأطَيف مر

 ىَّنَح «هوبِرَش الإ ءام ىلع نورُمَي الو ءهركلفا

 ري ا ارا . لإ مُهئوكشي ساّنلا مج

 ريل 2000

 تح مُهَداَسْجأ فرج رمل هلا ليف 0

 نه كيد ناك ذإ كلذ نأ يَ "لإ دع اً

 ئىتَم اًهلهأ ير "ب | لماحلاك ةعاّسسلا

 ١ع 2.

0 
 اعنا

 بسال

 .نولبقي فرش لك نم :نولسني بدح لك نم )١(

 .اهلمح مايأ تمت اذإ :متملا لماحلا (')
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 )١( وع 3 .س
 .(يماشلا ةدايز تهتنا) راهن وأ اليل اهتدالوب و

 ملسو تار هميلعالا ياس يسلا دي
 هيلع ع ليربج ' مك ةةدخأ ام دشأ شأ نشطت نم

 0 ةرطفلا تاريخا 0 هل لاقف

2 2 2 

 .ةلفغ ئلع مهيتأت أ 010

 .شطعلا نم هباصأ يأ :يبنلا ذخأ (؟)

 .مالسإلا اهب دارملا  ءافلا رسكب  :ةرطفلا (2)



 5و

 دئاوفلاو مكحلا ضعَب

 هللا لوسر انديس اهيلع علطا يتلا روصلا هذهو
 دهاشم يه «ئرسلا كلذ ءانثأ ملسو هيلع هللا ىلص

 قئاقحلاو مكحلا نم َّئش عاونأل رارسألا ملاع نم

 نم رهاظلا ملاع يف يرجي امب اهيلإ يهتني يتلا
 ءاهيزاغم نع ليربج لأسي ناكو «دابعلا نوئش

 ةميظع مكح ئلع لدت يهو ءامّرس هل فشكيف

 : قالخألل يقيقحلا ٌردصملا

 يقيقحلا ردصملا نأ ىلإ ةراشإلا :اهمهأ نمو

 «ثيدحلا رصعلا يف سانلا ضعب أطخ رهظي
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 وهو «ريمضلا وه ىلصألا قالخألا ساسأ لعجي ذإ

 و ريب يح سبا «ريبك أطخ

 ئبري نأ نكمي ريمضلا نأل «قالخألل اضاسأ ترك

 ههاجتاو هتعزنو هلكش امه هنيوكتو هتيبرتو «نوكُيو

 رصعلاو ةئيبلاو ةفاقثلا بسحب فيكتي يذلا
5 

 وج يف ىَبرَتو نيدلا هعنص يذلا ريمضلا « معن

 ٌريبك ردصَم وه ةديقعلاو ةعيرشلاب بذهتو مالسإلا
 نأل «ةديقعلاو نيدلا ىلإ رمألا عجرف «قالخألل

 نذإ وهو «تافيزملا عنصُت امك عنصي ريمفلا

 .ئطاخ قالخألل سايقم
 ىلإ قالخألاب عجري نأ ديري سانلا ضعبو

 ريغ ةملك ةماعلا ةحلصملا نكلو «ةماعلا ةحلصملا

 ةماعلا تكمل مساب ثادحتي نم لكو «ةددحم

 هذه تناك ةفرحنم ءوه هتركف مساب ثّدحتي امنإ
 نذإ ةماعلا ةحلصملاو «ةفرحنم ريغ وأ ةركفلا
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 .نومضم ريغ ساسأ يه امنإ ؛قالخألل ساسأك

 ىلإ قالخألاب عجري نأ ديري سانلا ضعبو
 ةةيعقتملا لإ نأ ةةدنلا نأ: ةينصخللا ةحلسعتبلا

 يكيرمألا برغلا وأ ىبروألا برغلا ُدرآَو اذه لكو

 رحلاو برغلا اذه فرحنا امدنع

 قولسالا ىانيتم نإف يهلإلا مالسإلا دراو امأ

 «نآرقلا تايآ وه امنإ «ةينيدلا ئدابملا وه امنإ هيف

 «ئلاعتو هناحبس هللا اهاحوأ ىتلا لئاضفلا وه امنإو

 يبرع بولسأ يف نآرقلا اهددح يتلا لئاضفلا هذه

 ديس ىلإ رمبلاو ءارعنإلا |. اهنم عنو هيرب
 ةيوبنلا ةّنسلا اهتنّيبو «ةرثؤم ةفداه ةلاد ةيقيقح

 نم سسأ ئلع ةّنّسلاو نآرقلا اهزكرو «ةفيرشلا
 جارعملاو ءارسإلا ةلحر يف اهنإ «ةتباث ةيوق ناميإلا

 .هلوسرو هللاب ناميإلا ىلع ةسّسسّؤم ةايح جهنم نوكت



 ِ زي
 ةيوامّسلا دهاشملا ءادتبا

 . جوملا

 ناك يذلا ينابرلا ملّسلا وهو «جارعملاب يتأ مث

 امئإو قاربلا ىلع نكي مل جورعلا نأل .جورعلا هيلع

 هنأ تاياورلا ضعب يفو «جارعملا اذه ىلع ناك

 نكل «ءامسلا ئلإ هب جر ئتح قاربلا ىلع رمتسا
 .جارعملا يف يقر هنأ حيحصلا روهشملا

 حتفتساف ءايندلا ءامسلا ىلإ انب جرعف :لاق
 .«ليربج» :لاق ؟اذه نم :ليق «ءامسلا باب ليربج
 سرا هنوف ء(دمحم» :لاق ؟كعم نمو :ليق

 :ليق ءامعنا# : :لاق هيلإ ثعب : اور يدع ؟هيلإ

 مغنف «ةفيلخ نمو أ نم هللا هاي ءًالهأو هب ابحرم
 ءامهل حتفف ءءاج ءيجملا منو ةفيلخلا معنو خألا



 ها

 ربا وبأ وهو السلا هيلع مدآ اهيف اذإف اصلح اًملف

 يسارع :هتروص ئلع ئلاعت هللا ُهقلخ موي هتئيهك
 حور : :لوقيف «نينمؤملا هتّيَرذو ءايبنألا حاورأ هيلع

 ضرع مث "يبلع يف اهولعجا ٌةبيط سنو ٌةبيط
 سفنو يبخل تور# لوقف ءرافكلا هَنّيرَذ حاورأ هيلع

 هنيمي نع ئأرو « نيجي ىف اهراس .ةثيبخ |
 تاحش ننخو :ةبيط حير هنم جرخي ًابابو ' '""ةدوسأ

 رظن اذإف رس ياي كبلا

 هلامش لَّبق رظن اذإو ٠ رشبتساو كحض هنيمي لبق

 لَو هيلع هللا ىلص يبنلا هيلع مّلسف ٠ .ىكبو نزح

 حلاصلا نبالاب ًابحرم :لاق مث .مالسلا هيلع درف

 وهو ةنجلا سفنل وأ «ةنجلا يف ناكم ئلعأل مسا :نييلع )١(

 .انه بسنألا

 .بسنألا وهو اهيف ناكمل وأ «منهج لفسأل مسا :نيجس (؟)

 .حاورألا اهب دارملا :ةدوسأ (©)
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 :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف «حلاصلا يبنلاو
 هذهو هوا كوبأ اذه» :لاق (؟ليربج اي اذه نم»

 .«ةنجلا لهأ مهنم نيميلا لهأف هينَب مسن ةدوسألا

 هنيمي لبق رظن اذإف رع ا
 ندعو كر هلام |ق رظلا | ذو: ششي رشبتساو كحض

 نم رظن اذإ : ةنجلا يا 0 اذهو
 يذلا بابلاو ا نب ير احد

 هتيرذ نم ُهلخدي نم رظن اذإ «منهج باب هلامش نع
 .«نزرحو ئكب

 ماعمري تدم مام ا يلا داز)
 ىبز 10 ايي تأ سانرف "ين

 «َنّتنَأو حَورَأ دق محل اهيلع ةَئوخَأب اذإو ءدحأ هبرقي

 .اليلق :يأ )١(

 .عطقم 5 2



 ها“

 .هنم نولكأي سان هدنع

 .2؟ءالؤه نم ءليربج اي» :لاقف

 نوُتأيو لالحلا نوكرتي َكتمَُأ نم ءالؤه» :لاق
 .«مارحلا

 محل اهيلع ةدئام ئلع ماوقأب وه اذإو 0

 ةلوح اذإو نويحللا نس ين ا نتخحاك يوت
 اهنم نولكأي فّيجلا ىلع نولبقُي اولعجف فيج فس
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 . «؟ليربج اي .ءالؤه نم» :لاقف

 «مهيلع هللا مرح أم و قانا ءالؤه» :لاق

 .؟مهل هللا لحأ ام نوكرشيو

 لاَجمأ مهثوطب ماوقأب وُه اذإف ؛ ةهْينُم ئضم مث

 امّلك . منول جراخ نم ىَرُ تاّيحلا اهيف توُيبلا
 ءةعاّسسلا مقث ال مهللا :لرسدزج يثسا ابو



 هَ

 ©ةلباسلا ءيجتف دْوَعْرف لآ ةلباس ئلع مهو
 .اولاعت هللا ئلإ "”نوُجضَي مهعمسف « مهّؤُطَتف

 . ؟؟ءالؤه نم 117 يا: لاغن
 ال ءابرلا نولكأي نيذن كّمَأ نم ءالؤها :لاق

 نم ُناطْيَتملا هَّبَحَتَي يذلا ٌموقي امك الإ نوُموقي
 1 ملا

 * مهرفاَسشَم ميل ةهْيَتُه ىضم مث
 .ارجح نومَقلُيو مههاوفأ حتفتف «لبإلا ٍرفاشمك

 نم رخص مههاوفأ يف لَصْجُي :ةياور يفو
 نوُجِضَي مهعمسف «مهلفاسأ نم جرخي مث « منهج

 .نوفلتخملا ليبسلا ءانبأ يأ )١(

 .عزفلا نم نوحيصي )00

 ناطّيشلا طلَست نم نونجملاك نوكعُيي يأ «نونجلا :سملا 90

 .ناسنإلل ةفشلاك ريعبلل وهو ءرفشم عمج :رفاشملا (:)



 هه

 .ئىلاعت هللا ئلإ

 . (؟ءالؤه نم ليربج اي» :لاقف

 ءامّْلَظ ئماتيلا لاومأ نولكأي نيذلا ءالؤه» :لاق

 ص ف وا ارأل مونوطُب يف نولكأب 0
 َتاَقَلَعُم ءاّسنب وه اذإف (ةهْيته نحف مث

 0 7 َنهلِجرأب ؛ تا ل

 .'رلاعت هللا لإ

 . !؟ليربج اي ءالؤه نم» :لاقف

 مقار نانو نير يتاللا هالوبلا لان
 نب عطا رارتاب وش انإبا عب

 امك لك : مهدَحأل لاقيف ءْن ومقليف محللا مِهبوُنِج

 .كيخأ َمْحَّل لكأت تْنك

 . !؟ليربج اي ءالؤه نم» :لاقف

 .يذث عمج «لادلا رسكو ءاثلا مضب )١(



 ه1

 "”َنوُراَمَللا َكَّمأ نم '””نوُراّمَهلا ءالؤه» :لاق
 .(يماشلا ةدايز تهتنا)

 1000 0 ةيناثلا ءامسلا ىلإ اجرع مث

 ؟كاعم ْنَّمو :ليق ««ليربجا :لاق ؟اذه ْنَم :ليقف
 (معُتا :لاق ؟هيلإ لسرأ لقوأ ل .(دمحم» :لاق

 قع يورو عيس# هاون احر ليق

 حتفف «ءاج ءيجملا م معنو هلا معنو خألا معنف

 نبا بع "”ةَلاَحلا يباب وه اذإف ًصْلَخخ اًملف ءامهل

 هبحاصب اقدح هني ءايركز نب ئيحيو ميرم

 اذإو 0 رفن امهعمو ءامهرعشو امهبايثب
 ةرمحلا لإ ليمَي ٌعوب نا والا هياع ادع

 .نوباتعملا )١(
 .نوبايعلا (؟)

 مهيلع ايركز تحت تناكو «ميرم تخأ ئيحي مأ نأل (©)
 .مالسلاو ةالصلا

 .طسوتم لب ليوطلاب سيل :يأ .ندبلا دعج :دارملا (5) '



 هأ/

 نم جرحخ امنأك '"'س أرلا طبّس «ضايبلاو

 ملف «يفقثلا دوعسم نب ةورعب ههّبش

 ا : الاق مث .مالسلا هيلع ادرف ٍةِْلَي يبنلا امهيلع

 .ريخب هل اوعدو ءحلاصلا يبنلاو حلاصلا خألاب

 1000 حتفتساف ةفلاثلا ءامسلا ىلإ اجرع مث

 ؟كعم نمو. لبق ؛؟ليربجا :لاق ؟اذه نم :ليق

 ء«معن» :لاق ؟هيلإ لس دقوأ ل .«دمحم)» :لاق

 ؛ةفيلخ نمو خأ نم هللا ُهاَيَح : داهأ وكب اخيرف : ليف

 حتفف ءءاج ءيجملا مْعنو ةفيلخلا منو ألا من

 هي سريعا جعل ءامهل

 .مالسلا هيلع َدرف هيلع مَّلسف ءهموق نم رفن هعمو

 اعدو 0م يبنلاو حلاصلا خألاب ا : لاق مث

 يفو ءْنْسْحْلا َرْطَش يطأ دق وه اذإو ءريخب هل

 .لسرتسم هرعش يأ )١(
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 نسحلاب َسانلا لَضَف دق هللا قلخ ام ْنَسْحَأ :ةياور
 نما :لاق «بكاوكلا ٍرئاس ئلع ردبلا ةليل ٍرمقلاك
 .(فسوي كوحخأ» :لاق ؟«ليربج اي اذه

 «ليربج حتفتساف ةعبارلا ءامسلا ئلإ اَجَرَع مث
 ؟كعم نمو :لبق يرتب ؟اذه نم :ليف

 ,«معن» :لاق ؟هيلإ لسْرأ ٌدَقوأ 0 .«(دمحم) :لاق
 .ةفيلخ نمو خأ نم هلا يَ .ًالهأو هب ابحرم :ليق
 حتفف .ءاج ءيجعملا معنو نفلكلا معنو ألا معنف

 دق مالسلا هيلع سيردإب وه اذإ ءاصلَخ اًملف ءامهل

 مالسلا هيلع ًدرف هيلع ملسف ءايلَع ًاناكم هللا هعفر

 اعد م :حلاصلا ”يبنلاو حلاصلا خألاب ًابحرم : : لاق مث
 .ريخب هل

 «ليربج حتفتساف ةسماخلا ءامسلا ئلإ اَجَرَع مث
 ؟كعم نمو لق ايسكو ؟اذه نم :ليق

 ,(معن) : :لاق ؟هيلإ لسْرأ دقوأ 0 ,ك(دمحم) :لاق

 .ةفيلخ نمو خأ نم هللا هاّيَح داع ودب اعرق : ليق
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 ّحتفف .ءاج ءيجملا مْعنو .ةفيلخلا عنو ألا مُعنف
 مدس يع ايار ءاصلخ املف ءامهل

 برضت داكت ءاووجت انو ءاضيب هتيحل ٌفصنو

 ليئارسإ ينب نم موق ةلوحو ءاهلوط نم هترس ىلإ
 مث :مالسلا هيلع درف هيلع مّلسف :مهيلع صقي وهو

 هل اعد مث «حلاصلا يبنلاو حلاصلا خألاب ًابحرم :لاق
 اذه» :لاق لير اب ادع وجا :لاقف « ريخب

 هان ةارسع ارث ةوراش دمرت ىف كتل لسبلا

 .«مالسلا

 «ليربج حتفتساف ةسداسلا ءامسلا ىلإ اجرع مث

 ؟كعم نمو :ليق ««ليربج» :لاق ؟اذه نم :ليق

 «معن» :لاق ؟هيلإ لسْرَأ دَقوأ :ليق ««دمحم» :لاق
 ,ةفيلخ نمو خأ نم هللا هيَ داهأو هب ايوهت# لق
 .ءاج ءيجملا مُعنو 0 معنو «خألا م مف

 مهعم َنييبنلاو يبنلاب رمي لعجف ءامهل حتفف



 و

 يبنلاو «ٌموقلا مُهعم َنيّيبنلاو يبنلاو "”طْمّرلا
 .دحأ مهعم سيل َنييبنلاو

 نم» :لاقف ما , دس ' ميظع رارعي رهف

 عقررا نكلو .هموقو ىئسوم)ا :ليق «؟عّمجلا اذه

 اذ نم َقفألا دس دق ميظع داوسب وه اذإف .«كّسأر

 كيما ءالؤهاا مي «بناجلا اذ نمو بناجلا

 ريغب ةنجلا نولخدي افلأ نوعبس ءالؤه ئوسو
 لارغع نب ئسومب وه اذإف اصلخ اًملف 00

 لاجر نم هنأك "5 مدآ 06 0 هيلع
 دف ناسيبق بياع ناعوت سلا نع "5

 .ةرشعلا نود ام هلصأ :طهرلا )١(

 .ةميظع ةعامج يأ :ميظع داوس (0)

 .ةرمحلا ْئلإ ليمي هضايب يأ :نوللا ميدأ :لاوط مدآ 0

 .ليوط ْىأ ءءاطلا مضب :لاوطو

 راو لوطا نين اومبلا نط ليف دوش اجرت( 10
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 هيلع ٌدرف هلك يبنلا هيلع ملسف ءامهنود هرعش

 ىبنعلاو حلاصلا خألاب اني :لاق مث «مالسلا

 ينأ سانلا معزي :لاقو ءريخب هل اعد مث حلاصلا

 هللا ىلع مركأ وه لب ءاذه نم هللا ىلع مدآ ينب مركأ

 ءئكب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هزواج اًملف « ينم

 نم ثعب ًامالغ نأل يكبأ :لاق ؟كيكببي ام : :هل ليقف

 ةنجلا لخدي نمم ُرْثكأ هتمأ نم ةنجلا لخدي يدعب

 ئلع مدآ ينب مركأ ينأ ا « يتمأ نم
 يف انأو ايند يف يمل مدآ ينب نم لجر اذهو « هللا

 .هتمأ هعم "كلو «لابأ مل هسفن يف هنأ ولف :رخ

 ا حتفتساف ةعباسلا ءامسلا ئلإ اجرع مث

 ؟كعم نمو :ليق ««ليربج» :لاق ؟اذه نم :ليقف

 ««معن» :لاق ؟هيلإ لسرأ دَقَوُأ :ليق ءادمحم» :لاق

 يال ءالهأو هب ًابحرم : ليق 0

 .ءاج ءيجملا , معنو لا معنو 2 خألا ملعنف

 ميهاربإب ِةِلك يبنلا اذإف اَصْلَخ اًملف ءامهل حتفف
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 ىلع ةّنجلا باب دنع سلاج مالسلا هيلع ليلخلا

 رومعملا تبيبلا ىلإ هَرَهَظ نسم ءٍبهذ نم يسرك
 هيلع ًدرف لي يبنلا هيلع مّلسف هموق نم رفن هعم

 يبنلاو حلاصلا نبالاب ًابحرم :لاقو «مالسلا

 سارغ ْنِم ْرْثْكَتلَف كَكْمأ رم : :لاق مث .حلاصلا
 هناتقن 4 سئاو اهش راو عة يطهر نإف .'""ةنجلا
 هللاب الإ ةوق الو لوح الا لاق «؟ةنجلا ”سارغ امو»

 مالسلا يّنم كتم ئرقأ :ةياور يفو :ةميظعلا يلعلا

 نأو ءاملا ةبذع ةبرُتلا ةبيط ةنجلا نأ مهرب

 هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس : ادهسارل

 ك1 كل

 لاثمأ هوجولا ضيسب سولج موسق هليتعو

 ءالؤه ماقف ءيش مهناولأ يف ٌموقو 5 '”سيطارقلا

 .هوحنو رجشلا نم سرغي ام .رسكلاب :سارغلا ()

 .ضايبلاو ناعمللاو قيربلا يف :يأ .ساطرق عمج :سيطارقلا ()



5 

 هينا ا تفات ارش ولحد ءيش مهناولأ يف نيذلا
 ايام مث .ءيش مهناوْلأ نم ""صّلَخ دقو اوجرخف
 مهناَوْلَأ نم ّصَلَخ دقو اوجرخف هيف اولّسّتغاف أرهن
 اد ما نقود نان نلاك ا نااولخو كدا

 اوءاجف ؛ مهباحصأ ناولأ لثم تراصف .مهناولأ

 ءالؤه ْنَم ليربج ايا :لاقف «مهباحصأ ئلإ اوسلجف

 مهناولأ يف نيذلا ءالؤه نمو .هوجولا ضيبلا

 م ةا هذه امو 2« ءيش

 .(«؟اهيف

 را يرسل لا اا :لاقف

 يف نيذلا ءالؤه اّمأو «'''ملظب مُهئاميإ اوس
 رخآو ًاحلاص ًالمع اوُلَخ موقف ' نيش زمهتارلا

 :راهنألا هذه اماو هيلع هللا باتف اوباتف اكس

 .افص :صلخ )١(
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 0 6 « هللا ا هللا 3 ةمحر اهو

 هوم

 ب ا - ”ريرطت هئمأب وه اذإو «كتمأ
 ا دمر بايث مِهْيَلَ . شو «سيطارَمْلا اًمّنأك

 ٌجهيلع نيذلا هعم لخدو بردا تيبلا للا

 مهيلع نيذلا نورخآلا بجحو .ضيبلا تايثلا
 رس

 نم هعم ْنَمو لصف ءريخ ئلع مهو دْمَرلا بايثلا
 لم ةلحد وهاذإو " ”رومعملا تيبلا يف نينمؤملا

 موي ئلإ هيلإ نودوسي ال ِكّلَم فلأ نوعبس موي

 رخل ٌرَجَح هنم رَخ ول «3 .ةبعكلا ءاذحب هنأو «ةمايقلا

 هيلع ام رخآ ءاهيلع

 .نيفصن :نيرطش )١(

 .دامرلا نولك ردك اهيف ٌرْبَغ يأ :دمر بايث (؟)
 تاياورلا رثكأو ءةكئالملا ةرثكو هللا ركذب يأ :رومعملا (9)

 .ةعباسلا ءامسلا يف هنأ

 نأ :يأ «مهيلع ام رخآ اذه يأ ,فوذحم أدتبمل ربخ (:4)



 مه

 دئسسب يناربطلا دنع ثيدح يفو : (يماشلا داز)

 ىلعألا الملا ئلع يب َيِرْسُأ ةليل تررم» : حيحص
9 : ' ! 

 ينو ىلا هييتح نيف يلابلا سلجلاو لجورج ادد
 . "”ءىطال ٌسْلح هنأك : رازبلا دنع ةياور

 د دع دع دع د

 ام رخآ هنم مهجورخ دعب هل مهدوع مدعو رومعملا تيبلا مهلوخد
 اضيلل ا ةيضلاب عيل

 تحت ريعبلا رهظ ىلي يذلا ءاسكلا وه :ىلابلا سلحلا )١(

 هل ًامزالم يأ ( فاني نيالا نم يلح نفذ كيدحلا هنمو «بتقلا

 .ضرألاب قزال يأ :عئطالو «ةنتفلا يف
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 ىهتنمل | ةردس ىلإ

 يهتني اهيلإو "”ئهتنملا ةردس ئلإ عفر من
 جارعملا وه اذه :ريدردلا لاق :ئهتنملا ةردس ْىَلإ )١(

 اهنوصغ يلاعأ غلب ئتح ةنماثلا ةاقرملاب اهالعأ ئلإ دارملاو «نماثلا

 اذك ءءاضيب ةؤلؤل نم وه يذلا يسركلاب ئمسملا نماثلا كلفلا يف
 ذخأ مث) يتآلا هلوق هيفاني نكل ,؛ةصقلا رهاظ اذهو «يبويلقلا يف

 مث .اهالعأ يف ال اهلصأ ىف راهنألا ةيقبك رثوكلا َّنأل (رثوكلا ىلع
 اهيلإ عفرلا ّنأ يضتقيف (ئهتنملا ةردس ئلإ عفر مث) :كلذ دعب لاق

 ةصق يف تيأر مث .لمأت نمل هلاكشإ يف كش الو ءددعت

 وهو (خلإ..يهتني اهيلإو ئهتنملا ةردس تأ مث) :انه يروهجألا

 يف ئأرو اهيلإ تأ هنأ يف ةرهاظ يهف عفرلاب ربعي مل ْذِإ باوصلا
 عفر مث) :لاق مث ءرثوكلا بوص راسو اهنايب يتآلا راهنألا اهلصأ
 (خلإ ...عفُر 0 :ينآلا هلوقف ذئتيحو (خلإ ...ئهتنملا ةردس ئلإ
 اهيلع ئتأ هنوكل نايب وهف انه ام امأو «نماثلا جارعملا لإ ةراشإ
 يف اهنأ ةياور يفو «ةعباسلا ءامسلا يف ىهتنملا ةردسو ءاهلصأ ىف

 اهناصغأو ةسداسلا يف اهلصأ نأب امهنيب عمجو «ةسداسلا ءامسلا

 .ةعباسلا يف اهعرفو
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 يي يبن م

 يهتني اهيلإو ءاهنم ضَبقيف ضرألا نم جَرْعَي ام
 06 رجش يه اذإو اهنم ُضَبقْيف قوف نم طبْهَي ام

 ”اهنأو "”'نمآ ريغ ءام نم راهن اهلصأ نم جرخي
 الرسم نيب زابلاب كسلا ريثكل ملل و

 لل رم 6

 ريسسي ا فاصم رد نم راهنأو نه زاجتلل

 اذإو ءاهعطقي ال ًاماع نيعبس اهّلظ يف بكارلا
 ناذآك 0 اذإو 0 5 (©لالق لثم "””اهنقبت

 قوف عورف اهلو ندا اهلصأ وه يأ قاس اهل :ةرجش )١(

 «يسركلاب ئمسملا وهو ةنماثلا ءامسلا فوج يف ةعباسلا ءامسلا
 .يبويلقلا هلاق

 امعط ريغتم ريغ يأ «براض نزو ئلع دملاب :نسآ ريغ )١(
 اقرع مهداسجأ ىلع جرخ هلهأ هنم برش اذإو ا وأ اول وأ

 .ةنجلا يف ماد ام كسملاك

 .ةقبن ةدحاولا ءردسلا لمح وه ءاهرسكو ءابلا نوكسب :قبنلا 20

 .ةريبكلا ةرجلاك برعلل ءانإ وهو «ةلق عمج :لالق (:)

 لالقلا اهيلإ بسنت يتلا يهو «ةنيدملا برقب ةيرق :رجه (4)
 .نيرحبلا ةهج يف يذلا دلبلا ريغ يهو «ةيرجهلا
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 .ةمألا هذه ىَّطَخُت ةقرولا ُداكت 2''ةّليمْلا 4 ٠ م ع 0 ريب اس. (١).1-.؟

 لك لع قئالخلا لظُ اهنم ةقرولا :ةياور يفو

 يه ام ْئَرْدُي ال ٌناولأ "”اَهيِشَحف كلم اهيف ةقرو

 تربعت اهّيشَغ ام هللا رمأ نم اهّيِشَع اًملف

 مص 0 لرصرس

 امف 00 اكوفان ا :ةياور يفو

 نم " "شارف اهيف ءاهنسسَح نم اهَتَعْني نأ دحأ عيطتسي
 نانطاب نارهن .راهنأ عا اهلصأ يف اذإو «بهذ

 (؟ليربج اي راهنألا هذه ام» :لاقف «نارهاظ كارقلا

 .*”ةنجلا يف نارهنف نانطابلا 52007

 هيلإ راشأف ردقلا يف امأو «ءلكشلا يف يأ :ةليفلا ناذآك )١(

 ىنعمب وهف ةوعدلا ةمأ يأ (ةمألا هذه يطغت ةقرولا داكت) :هلوقب

 .سانلا قلخلاب دارملاف اهدعب يتلا ةياورلا

 .اهباصأ يأ :اهيشغف (6)

 يقلي ام وه شارفلا لصأو ء«دارج يأ ءافلا حتفب :شارف (*)

 .بابذلا نم ربكأ وهو ريطلا نم جارسلا يف هسفن

 .ليبجنزلا وأ ليبسلسلاو رثوكلا امهو (5)
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 ©")(تارفلاو ليّتلاف نارهاظلا

 0 نيع اهلصأ يف اذإو : ةياور يفو : :(يماشلا داز)

 امهدحأ نارهن اهنم قشني ليلا اهل لاقي يرجت

 لؤللا ٌمايخ هيلع مهسلا َلْثم "”جاَجع ةرطي رثوكلا
 ريب سور هغام ريفا دع

 ءريط معبأ رضخ رويط هيلعو ءدجربَرلاو توقايلاو

 5 فارم هر ىلع يرجت ءةضفلاو بهذلا ةينآ هيف ىأر

 «رسللا ردم ابقاير دييخأ ةزاق دّرمزلاو توقايلا نم

 ةيشت راهألا هذه نأ د ملعأ هللاو  دارملا :ريثك نبا لاق )١(

 2 كلت سنج نم اهنايرجو اهتبوذعو اهئافص يف ةنجلا راهنأ
 نأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح يف لاق امك «تافصلا هذه

 يأ (ةنجلا نم ةوجعلا) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 دوش يعتلا نات :ةقتلا دفن ءاكحم اينأ ل: ةندنلا مك يع

 هذه عبانم لصأ كلذكو «هريغ دارملا نوكي نأ نيعتيف «هفالخب

 ضرألا نم ةدهاشم راهنألا

 .هقفدت توصو هترثك نم جعي هنأك ءاملا ريثك :جاجع (5)

 .راغصلا ئصحلا :ضارضرلا (0)
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 وه اذإف «برشف ءاملا كلذ نم فرتغاف ةينآ نِم ذخأف

 .كسملا نم ًاحير دشأو لسعلا ّنِم ىلحأ

 هب كاّبح يذلا رهنلا وه اذه» :ليربج هل لاقف

 َرْفْعَف هيف لستغاف .«ةمحرلا رهن َرَخآلا رهنلاو كر

 .(يماشلا ةدايز تهتنا) .رخأت امو هبنذ نم مادقت ام هل

 ليربج ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس ئأرو

 ا ا 0

 تيقاملاو دنا "77" واهل هتحنجأ خرم رئانتي قفألا
 .اعت هللا الإ ملكي ال انف

 ام اهيف اذإف ةنيبلا لجو يس رتركلا لماما و

 تلق لع رطخ الو. تعفس نذأ الو.( ثأر نيغال

 ) )0(..ردلا) :هلوقو .ةميظعلا ةلوهملا رومألا يأ :ليواهتلا

 فوذحمل نايب «(هللا الإ هملعي ال امم) :هلوقو .ليواهتلل نايب خلإ
 .هللا الإ هملعي ال امم امهريغو يأ



 /ا

 ءاهلاثمأ رعب ؛ ةقدصلا :ًابوتكم اهباب ئلع ئأرف ءِرَشَب
 ٍضْرَقلا لاب ام ليربج ايل :لاقف ردع ةينامث رقرقلاو

 هدنعو لأسي لئاسلا نأل» :لاق «؟ةق ةقدصلا َنِم لضفأ

 .«ةجاح نم الإ ٌضرقتسي ال ٌضرقتسملاو ءيش

 همْعْط ْريغتي مل نبل ْنم راهنأب وه اذإف راسف

 لسع نم راهنأو نيبراشلل هال راسخ ري راهتأو

 اهئاّمر اذإ اذإو ؤلؤللا بابق اهيف اذإو «ئْفَصَُم

 انك ولا ناي يتاخّبلاك اهِريطب اذإ اذإو '''ءالدلاك

 ءااهنم 2 همكم :لاق «ةمعانل اهنإ ءهللا كاريس

 اهنم لكأت نأ وجرأل ينإو

 هللا بضغ اهيف اذإف ءَراَلا هيلع تضع من

 .هئود ٌرانلا تقلغأ مث «هتمقنو هرجّزو

236 2 2 6 

 .ريبكلا ولدلا دارملاو ءولد عمج :ءالدلا )١(

 .نيمانسلا وذ يناسارخلا ريعبلا وهو «يتخب عمج :يتاخبلا (1)
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 و هو ه2
 : ةاجانملاو ايؤرلا

 ىئأرو ءرادقألا فيرصت يف مالقألا فيرّص هيف

 ءاذه نم» :لاقف «شرعلا روت يف ابْيَعَم الجر

 ْنَم١ :لاق ءال :ليق 2؟َىبْنَأ» :لاق ءال :ليق «؟كّلَمأ
 يف ها ار وو 1 0 5 6 5

 بطر هتاسل ايندلا يف ناك لجر اذه :ليق (؟وه

 ملو دجاّسملاب قلَعم هبلقو ىلاعت هللا ركذب
 طق هي دلاول "تيما

 هللا ىلص يبنلا َرَخف «ئلاعتو هناحبس ُهّبر ئأرف
 :هل لاقف .كلذ دنع ُهبر هملكو ادجاس ملسو هيلع

 ,«!لّس» :لاق.«براي َكيَبل» :لاق .ء«دمحم اي
- 

 اكلم هتيطعأو .اليلخ ميهاربإ َتْذَحَنا كنإ» :لاقف

 )١( رضتقي ام لعفي مل يأ 1



0 

 اكلم ةواد قطعا ”اييلكا يبو لك ايم

 «لابجلا هل َتْرَخَسَو «ديدحلا هل َتْنَلَأَو ؛ًاميظع

 نجلا هل تْرَخَّسو ءاميظع اكلم ناميلس تْيَطْعَأو

 هتيطعأو «َحابّرلا هل ترَّخسو «َنيطايشلاو ّسنإلاو
 ارديع تكلم هدْعَب نم دحأل يغبني ال ًاكْلم

 صربألاو همكألا ٌىِرْبي هّتلعجو ليجنإلاو ةاروتل
 ناطيسشلا نم هم هاو هتذعأو .كنذإب ىتوملا يحي

 . «ٌليبس امهيلع ناطيشلل نكي ملف بيجر

 ؟ايبع كاكا دق» :ئلاعتو هناحبس هللا لاقف

 هللا بييبح ةاروتلا يف ٌبوتكم وهو» :يوارلا لاق

 هناحيمب ءاريدلو اريشب ةفاك سانلل كُتاسرأو

 كل تعفّرو .كرزو كانع تكسب «كردص

 كتمأ تلعجو « يعم تركذ الإ كد ال .كركذ

 ةمأ كَم تيلتحو ءسانلل تجرأ ةَّمأ َرْيَخ

 «نورخآلا مهو نولوألا مم َكتَمأ تلعجو : ليسو

 كلنا اودي ارح اع باور ال دلقلا ليسو



/ 

 مهبولق اماوقأ كتَمأ نم تلعَجو .«يلوسرو يدبع ه ريو

 مهّرخآو الخ نييبنلا لّوأ كتلعجو ."”يهليجانأ
 يناثملا نم اعبس َكُتْيَطْعَأَو .هل ئضقي مهلوأو اثعب
 ةرقبلا ةروس متاوخ كيو :كلب ين اهطغأ مل

 كُئيطْعَأو ؛كْب ابن اهطغأ مل شرعلا تحت نك نم
 ةرجهلاو مالسإلا :مهسأ ةينامث كتيطعأو «رثوكلا
 فورعملاب َرمألاو ناضمر ٌموصو ةقدصلاو داهجلاو
 تاومسلا تقلخ موسي ينإو ؛ ءركنملا نع يهنلاو
 نيسمخ كاتمأ ئلعو كيلع ُتضَرَق ضرألاو

 ةفلمأو تنأ اهب ْمَقَق «ةالص

 .نآرقلا ظفحل لحم يأ 6
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 مالسلا ةالصلا امهيلع ئسوم نيبو انيبن نيب

 ي ٠:لاق د : - مكل ناك بحال م :لاقد مالسل

 ني ةالص َنيسمخ يَتنأ راعو ولع ضرف# :لا

 كنع َفيفْحَتلا هلأساف كبَر ىلإ عجرا : :لاق .'ةليلو

 انربع دن يش تيس ل

 ل ل
 اراسفلاو ايولق اال و دانا تحيض كتمان

 «هريشتسي ليربج لإ كي يبنلا تفتلاف ةضاسماو

 ىلإ عجرف جراف تش تعش نإ معن نأ ليربج هيلإ راشأف

 نعتخاور : لاق مث ءادجاس رحشو ةاجانملا ماقم

 مهنع تْعّضو : :لاق .(مَمألا فعضأ اهثإف يسم



 ا/ك

 .أسْمَخ يع ٌعَضَو' :لاقف ىسوم ىلإ عجرو 00

 ال كَنَمأ نإف .فيفختلا ةلأساف كبر ىلإ | عجرا :لاقف

 هّبز نيبو ئسوم نيب عجري لري ملف .كلذ قيطت

 ه4 دمتم انا 000

 يسيسسلل :لاق ؛ (كايدعسو كيبل» ل

 مه نمو . تك يلو عدل وقل كيال«: ؛ةالص

 تيك اهّلمع نإف :ةنسح هل اتّبتك اهلَمْعَي ملف ةنسحب

 ًائيش هيلع بت مل اَهْلَمَْي ملف ةئيسب مه نمو ءارشع

 اولإ ارهنتنا تح لزنف «ةدحاو ةئيس تبتك اهّلمع نإف
 فيفختلا ُهلأْساَف كّيَر ىلإ عجْرا :لاقف :ةريخأف ئسوم
 نان ير تعجار. لق" :لاَقف .كلذ قيطت ال َكَمأ نإف

 :دانم ىدانف .ملَسأوإ ىَضرأ نكلو (« هئم تيحتسا

 لاقف .«يدابع نع تشو يتضيرف تيضمأ لق نأ)»

 دع دع دع دز



 ا/ا/

 : عوجرلا

 هم لفتسأ لإ نظن.« انتاللا ءامتنلا الإ لون اكل

 اذه ام» :لاقف «تاوصأو ناخدو '"'جَهَرب وه اذإف

 نويع ىلع نوموحي نيطايشلا هذه :لاق ه4 نرجع

 .بئاجمعْلا اًوأَرل كلذ الؤّلو «ضرألاو

 ناكمب شيرقل '""ريعب عب رمف ''افرصْنُم بكر مث

 ةرارغ م ”ناترارغ ةديلع ك7 اهيفز ولا اذك

 .ةجعزملا تاوصألاو ريثكلا ناخدلا :جهرلا )١(

 ثيح قاربلا بكرف سدقملا تيبل طبه مث يأ :ًافرصنم (؟)

 .ةكم ىلإ اعجار هنوك لاح هطبر

 ماشلا نم ةعجار شيرق راجتل ةلفاق يأ نيعلا رسكب :ريع ()

 .ةكم ئلإ
 .هيسن يوارلا نوكل ناكملا مسي مل : اذكو اذك (:)

 قلاوجلا يهو ءرئارغ جمجلاو ؛ةرارغ ةينثت :ناترارغ (5)

 | .جرخلا :فاقف مالف فلأف وآوف ةمومضم ميجب
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 تب رت ريعلا يدا سلف ءاضيب ةزارشو ءادوس
 ريعب رمو ءرّسكلاو ريعبلا كلذ عِرصو ترادتساو

 و «نالف ونب هعمج لف .مهل ''”اريعب ” اول كف

 ئىتأ مث ءدمحم توص اذه :مهضعب لاقف .مهيلع

 .ةكمب حبصلا َلْيبق هب هباحصأ ئلإ

 دم د6 2 3

 ام نأ نم «يتأيس امم اذخأ ةقان ينعي : :اريعب اولض دق )١(
 .اودقف (اولض دق) ئنعمو «ةقان ءاحورلا ةلفاق يف لض

 كلذ نأ ئلع اذه لمحُيو يعرشلا مالسلا لمتحي :ملسف (
 مهنيب عقو ناك امب مهاّيح هنأ لمتحيو .رافكلا ىلع هميرحت لبق
 0 ةلفاقلا ئلع انه ملكتي ملو .مالسلا هيلع اودر مهنأ ركذي ملو
 اولع رم هنأ ديفيف «يتأيس اميف اهيلع هبنيسو «ميعنتلا ةلفاق يهو
 يذ لمجلا ةلفاق ةيناثلاو ءءاحورلا ةلفاق اهلوأ لفاوق ثالث
 .ميعنتلا ةلفاق ةثلاثلاو «نيترارغلا



,/4 

 ريخألا فقْوَمْلا

 دعقف «ٌُهَبذكُت سانلا نأ فرعو عطَق حبصأ املف
 سلج تح ءاجف « ٠ لهج وبأ هللا ودع هب ٌرمف 2: انياوحم

 :لاق ؟ءيش نِم ناك له :ئرهَتسملاك هل لاقف «هيلإ

 0 «ةليللا ىف فرعا :لاق ؟وه ام :لاق معنا

 ا :لاق .«سدقملا تيب ئلإ» : :لاق ؟نيأ لإ

 هنأ ري ملف ««معن» :لاق 2! ؟ةَنيَيارْهَظ نيب تحبصأ
 هيلا هموق اعد نإ تيدحلا ءاكت هثأ اقم وررت اس محا م سأع

 سس ا رييش ل سو 2 وع

 ؟يتْثََح امب ْمُهندَحتأ كَمْوَف تْوَعد نإ تيأرأ :لاق

 يزل نث ينك يا قتنابا :لاق ««معن» :لاق

 اوُسْلَج ىتح اوءاجو ُسلاَجَملا هيلإ َتضَمْاَف ءاوُمُلِه

 لاقف «هب يدع اني اكل ثّدَح :لاقف ءامهيلإ

 .اننيب دارملاو ءانرهظأ نيب يأ :انينارهظ )١(



 ميد

 يب َيِرْسُأ ينإ» :ماسو هيلع ها ىلع ه1 كرسر

 .«سدقَمْلا تيب ئلإ : لاق ؟ي ىلإ | : اولاق ءةليللا

 . (معَنا :لاق ؟اَيِئاَرهَظ نيب تحبصأ مث : اولاق

 هسأر ئلع ُهَدَي عضاو نيب نمو قْفَصُم ِنَْب نم

 ”معطملا 58 «كلذ اومظعأو اوجّضو ءاحعتم

 ا أ ناك مويا َلْبَق كلرشأ لُك : يدع َنْبا
 ا 0 ف انأ  .مويلا كاوق

 شو تلاوة يلا كلش ١ "رهن

 ا اال

 ام َسْمب «معطم اي :هنع هللا يضر ركب وبأ لاقف

 .ارفاك كله معطملا )١(

 .الهس ًافيفخ يأ «ميملاو ةزمهلا حتفب :اممأ (1)

 .اياهذ أ و نيعلا ريكو نقلا عب :ادعيصم (5)
 .اعوجر يأ ادهم



 هلا

 هننأ يلق اننأ تق كو "قي كيخأ نبال َتْلَ

 ءسدقملا َتْيَب انل افص يسب اولأقف .قداص
 ؟لبجلا نم هر كو 2 تكور ؟هوانب فيك

 ةؤادي :مهل تعني بعذف هدبلإ نتاع نع عوقلا يف
 لازامف ادع ردجلا م هبرقو ءاذك هّتئيهو ءاذك

 ام ًابْرَك بركف «تععنلا هيلع سبتلا ئتح مهل ُّنْ

 ىتح «هيلإ رظني وهو دجسملاب ءيجف ُهلْثم برك
 دجسملل مك: اولاقف «لاقع وأ ليقع راد نيود عضو

 اَهدْعَيو اهيلإ رظني لعجف ءاهّدلَع نكي ملو ؟باب نم
 تقدص :لوقي ركب وبأو .مُفُملُْيو ًابابأ ل
 .هللا لوسر كنأ ُدَهْشأ .تقدص

 مث راس لا تعَنلا امأ :موقلا 38
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 ر#أ

 بهذ نأ

 .هوركملاب هتلباق يأ :هتهبج )١(



 م

 دم

 د .كلذ نم حبا وق انيق هن دع ينإ (معل

 وبأ يمس كلذلف هنا ارت ادايسلا رع

 قيدصلا ركب

 :لاقف !انريع نع انريخأ ءدمحم اي: اولاق مث

 ةدئاناوُنض دنق ٍاَحْولاب نالف ينب ريع نلع تين

 سيلو مِهِلاَحِر ئلإ تيهتناف اهبلَط يف اوَقَلَطْناف . مهل
 : ."'هنم تبرشف ءام حّدقب اذإو ٌدحأ مهنم اهب

 اهيفو ءاذكو اذك ناكمب ٍنالف ينب ربع لإ تبهتنا

 املف ءءاضيب ةرارغو ءادوس ةرارغ هيلع ٌرمحأ ُلَمَج

 مث ءرسكناو ٌريعَبلا كلذ عرصو ْتَرْفَت َريعلا تّيذاح

 الب هبرش هل غاس فيك هنأب لكشم اذه :هنم تبرشف 0

 نوعنمي ال مهنأ نم مهتداع ىلع دمتعا هنأب تن اوااملعا نإ
 مهنأب ةاعرلا نوصوي اوناكو «ءاملا نع ًالضف مهيلع ّرم نمم نبللا

 هيلع هللا ىلص يبنلا نان .ىلوأ ءاملاف نبللا ةراملا نوعنمي ال

 .ىلوأ نورفاكلاف «مهلاومأو مهسفنأ نم نينمؤملاب ئلوأ ملسو



 هذا

 اهمدن اهمدقي '''ميعنتلا يف ة نالف ينب ريع ىلإ تيهتنا

0 
 . «ةينثلا نم مكيلع علطت "هذ يه

 .ءاعيرألا مويا :لابق "“ ؟ءيبجت نعمف :اولاق

 ًريعلا نورظنني شيرق تفرشأ مويلا كلذ ناك املف

 هللا ىلص يبنلا اعدف «ْئجَت ملو ٌراهنلا ْىّلو دقو

 وه ميعنتلاو «ّرم اميف اهيلع ملكتي ملو «ةثلاث ريع هذه )١(
 ةديسلا دجسمب فورعملا دجسملا هيفو ءةرمعلاب نآلا ئمسملا

 نآلاو «لايمأ ةثالث وحن امهنيب مارحلا دجسملا نم بيرق «ةشئاع
 ا 0

 حسملاو «داوس ئلإ ضايب هنول يف يأ :قروأ لمج هلوق (1)
 .لمجلا لالج

 ىلإ ةراشإ بيرقلل ةراشإلا مساب هنايتإ يف :هذ يه اهو (50)
 ميعنتلا ةلفاق يهو ةكمل لفاوقلا برقأل ةراشإلا مسا عوجر

 .قيرطلا ةينثلاو

 .ءاحورلا نود يتلا ةلفاقلا نع لاؤسلا نأ رهاظلا (5)
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 هل تّسبحو ؛ةعاس راهنلا يف هل ديِزف ملسو هيلع

 :اولاقف ,«لبإلا اوُلبقتساف ٌريعلا تّعلَط ئتح ُسمشلا

 ريعلا اوُلأَسَف 8 «معَت :اولاق ؟ريعَب مكل لّض له
 ا اب ةقان مكل ٌرّسكلا له : اولاقف ءَرَخآلا

 لاقف ؟ءام نم ةعصق مكدنع ناك لهف : اولاق «معن

 1 ب يااا :لجر

 قّدص :اولاقو ءٍرحّسسلاب هوَمّرف . .ضرألا يف تقيرهأ
 اننا كم انو كايتو ةلاخبسم هللا لاق «كيلولا
 ٠١[. :ءارسإلا ةروس] «ساّنل هَ اَلِإ كتيير َىَلأ

 يضرها لهو محم اناني رلجالا امو

 دقو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو اريثك ًاميلست مّلسو

 عم يطيغلاو يماشلا يتياور نيب اهيف انعمج

 دا دع دع داع



 نآرقلا يف جارعملا

 هناحبس لاقف جارعملا نع نآرقلا ثدحَت دقو

 ئوه اَذإ رجلا :ميحرلا نمحرلا هللا مسب 00-0

 روما نع قلن امو ا( كوع اَمو كبح

 رم رد ان ىلا ُديِدَ ع () قي 1 وه نإ
 ------- د هش (ي) لعأْلا يكلي َوهَو ها

 ل نأ 00-2 و اي نأ وأ ِنيَسْرَه با
 1و نلف( كر ام كغ تأ © ”>ب مك ام الا بدك
 0 خيول َدَنَج اَهَدَنَع مد )تملا تي دن( كن دلت

 ننتقل (جل قط انو را عون 7و تقيم ةردَيِلأ ىَتضي
 - ١-18[. :مجنلا ةروس] 4ن) كركلا هير تي

 مدع ْئلع مجنلاب ئلاعتو هناحبس مسقأ دقو

 :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس لالض



 /مك

 لص هوست ني راقكلا "لع اذر:كلذو 4 رعتلاوط
 هللو .ةناهكلاو رعشلاو نونجلا ئلإ ملسو هيلع هلل
 نأ دحأل سيلو هقلخ نم ءاش امب ّمسقي نأ ئلاعت
 ايلا هللاب الإ سقي

 اضيأ مجنلاو ؛علاطلا بكوكلا وه مجنلاو
 .قاس ريغ ئىلع مجن ام تابنلا نم مجنلاو ءايرثلا

 .بورضملا تقولا مجنلاو

 ئلع ًاموجُت لزنأ ذإ نآرقلاب مسقأ :ليقو
 ثالثو تايآ عبرأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 «ةنس نورشع هرخآو هلوأ نيب ناكو «ةروسلاو تايآ

 .لوزنلا يف هقرفتل امجن نآرقلا يمّس اذه ئلعو

 رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج مامإلا لاقو
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هب دارأ :امهنع هللا يضر

 :لورلا : يوهلاو .جارعملا ةليل لزن ذإ



 /ما/

 ةلحّرلا نم ةدافتسملا سوردلا ] ٍُ 4 م و ع2

 ١ - ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لضف :

 ةميظَع ُسورُد جارعملاو ءارسإلا ةزجعم يف

 ذه لضف يع نمو يف

 00 دنا يس دقلا كه نجلا

 .بقانملاو ايازملا

 هنأب ملسو هيلع هللا ىلص هربخأ هللا نأ : اهنمو
 هنأ لقني ملو ءرخأت امو هبنذ نم مّدقَّت ام هل رفغ

 كارلا رسب رقع اسعدنا اهنمو

 ْ .هليضفتو هصيصخت ىلع لدي اذهو ءعفشم لوأو

 هسفن ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هراثيإ : اهنمو
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 لكف «ةباجتسم ةوعد يبن لكل هللا لعج ذإ هتوعدب
 هتوعد وه أبتخاو يابابا ىف هكرعدز لسللا مونت

 .هتمآل ةعافش

 هيلع هللا ىلص هتايحب مسقأ ئلاعت هللا نأ : اهنمو
 «نوُهَمَحَي مهيركس ىفل مُهَنِإ كردعلا» :يلاعت هلوق يف ملسو

 هيلع هللا ىلص هتايحب ماسقإلاو 6177 :رجحلا ةروس]

 مسقملا دنع اهتزعو هتايح فرش ىلع لدي ملسو
 نأ ةريدجل ملسو هيلع هللا ىلص هتايح نأو ءاهب
 «ةصاخلاو ةماعلا ةكربلا نم اهيف ناك امل اهب مّسقي

 .ملسو هيلع هللا ىلص هريغل اذه تبثي ملو

 هداني ملف .هئادن يف هرّقو ئلاعت هللا نأ : اهنمو

 هيلع هللا ىلص هفاصوأ ئئنسأب هادان لب ؛همساب

 .«لوسرلا اباتي 3# .4ُئَيلأ ابكي :لاق ءملسو
 مهنم ًالك نإ لب «هريغل تبثت مل ةيصوصخلا هذهو
 َتنأ ّنْكَسأ مدام و :ىلاعت هللا لاقف ءهمساب يدون



 تماس هد ل وب حس
- 

 ىسيعلي هللأ لاق ذإ 98 «[19 :فارعألا ةروس]#ةْنجلا ُكَجْوَرَو .٠  56م ع 0 0 2
ْ 

 ريب احر يا لع رص تح سر ه» رق رص رس نجس ا

 :ةدئاملا ةروس] #كيلع ىتمعزن ركذأ مكسم نبا ١١١[«
 . سم ا يا 72 ير ساو

 طبهأ حولي وو «[4 :لمنلا ةروس] 6# هلأ نأ :هنإ سوما

 يف ٌةَقيِلَح َكَْلعَب ان ُدواَدَي [44 :دوه ةروس] (ِملَسب
 «بتكحلا ِذح حسي ([؟" :ص ةروس] # ٍضرأْل

 اذإ ديسلا نأ دحأ ئلع ئفخي الو «[17 :ميرم ةروس]

 فاصوألا نم هيف دجو ام لضفأب هديبع دحأ اعد

 مهئامسأب نيرخآلا اعدو «ةينسلا قالخألاو ةيلعلا

 الو فاصوألا نم فصوب رعشُن ال يتلا مالعألا

 ءامسألا لضفأب هاعد نم ناك «قالخألا نم قلُخَب

 هيا اضع ينم لا اعلا قاع ا
 لضفأب يعد نم نأ فرعلاب مولعم اذهو همَلَعْلا

 هميظعت يف ةغلابم كلذ ناك ؛هقالخأبو هئامسأ

 .همارتحاو
 س و 2

 « تضقناو تمرصنا ىبن لك ةزجعم نا : اهنمو
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 هيلع هللا ىلص نيرخآلاو نيلوألا ديس ةزجعمو

 .نيدلا موي ئلإ ةيقاب ميركلا نآرقلا يهو ملسو

 هيلإ عذجلا نينحو هيلع رجحلا ميلست : اهنمو

 هيلع هللا ىلص هتازجعم ىف دجو هنأ : اهنمو

 .هريغ تازجعم نم زاجعإلا يف رهظأ وه ام ملسو

 راجيحألا سن نآل ءرجحلا نم هرَجَفَت نم ةداعلا

 هيلع هللا ىلص هتازجعم تناكف «ءاملا هنم رجفتي امم
 نم غلبأ ةفيرشلا هعباصأ نيب نم ءاملا راجفناب ملسو

 .مالسلا هيلع ئسومل رجحلا راجفنا

 نم ءايبنألا نم يبن لكل بتكي هللا نأ : اهنمو

 ربخأ دقو «ةنجلا لهأ رطش ملسو هيلع هللا ىلص
 اوناك امنإو «سانلل تجرخأ ةمأ ريخ مهنأ ئلاعت هللا
 لاوحألاو فراعملا نم هب اوفصتا امل ممألا ريخ
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 الو ةلاح الو ةفرعُم نم امف «لامعألاو لاوقألاو

 ا هلا الو ةلاقم الو ةدابع

 اديلز انيرب يلدو هلع اقا لسع للا لوسر ننام
 :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل هب لمع نم رجأ هلو الإ
 نسم روجأ لثم رجألا نم هل ناك ىّده ئىلإ اعد نم»

 "”«أائيش مهروجأ نم كلذ صقني ال «هعبت .

 دقو «ةبترملا هذه ىلإ ءايبنألا نم ّدحأ غلبي الو

 هللا ىلإ مهبحأف هللا لايع قلخلا» :ثيدحلا يف ءاج

 مهعفنأ لعياله(  .

 د ا

 ؛رطشلا ءزج عفن امنإ ءايبنألا نم هريغو «ةنجلا

 ةنسح ةنس نس نم باب «ملعلا باتك «ملسم هاور )١(

 )١571/5(. ثيدح

 يف ئلعي وبأو )77١0(« ثيدح هدنسم ىف رازبلا هاور (6)

 ١191/48. دئاوزلا عمجم يف اذك )١1154( ثيدح هدنسم
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 ىلع برقلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هتلزنم تناك
 الإ ؛هتمأ نم فراع نم امف «عفنلا يف هتلزنم ردق

 ىلإ افاضم هتفرعم رجأ لثم ملسو هيلع هللا ىلص هلو
 لثم هلو الإ ؛هتمأ نم لاح يذ نم امو «هفراعم

 ةباع هللا ناهملا رجأ ازا اهوهشت هلاخب اهورجا

 آلإ ؛ئلاعت هللا ىلإ هب برقتي لاقم نم امو «ملسو
 لوقلا كلذ رجأ لثم ملسو هيلع هللا ىلص هلو

 نم لمع نم امو «هتلاسر غيلبتو هتلاقم ئىلإ ًامومضم
 ةاكزو ةالص نم لجو ّزع هللا ىلإ ةبرقملا لامعألا

 وفعو ربصو ركذو فورعمو ربو داهجو قتعو

 رجأ لثم ملسو هيلع هللا ىلص هلو آلإ ؛حفصو

 ههافو.ةناوعأ هله ورخا اا اهرييتس داع
 ةدانشر ار: ةفمأ نم دجأ اهلاث ةكوي ةترهو ةللاصاةحيوف

 هيدر الا اموهسفم اهرجأ لسوملو ال[: ةتالدو

 نايك تماضر .ملسو هيلع هللا ىلص هتبترمو
 ناك ةلديحت ةنيس دس وأ ده ىلإ ةثما ارم اعد خف
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 مث «نيلماعلا ددع ىلع كلذب لمع نم رجأ لثم هل
 دشرأو هيلع لد هنأل ٍةِلكي انيبنل فعاضملا اذه نوكي

 ةليل مالسلا هيلع ئسوم ئكب اذه لجألو ءهيلإ
 هتمأ نم لخدي ذإ لك يبنلا هب طّبغ ءاكب ءارسإلا
 «مالسلا هيلع ئسوم ةمأ نم لخدي امم رثكأ ةنجلا

 .ةلهجلا ضعب همهوتي امك ادسح كبي ملو

 ةعوقا اولإ يبن لك لسرأ لحبو رغاللا نأ : اهنمو

 ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص انيبن لسرأو ,ةصاخ

 هغيلبت باوث ءايبنألا نم يبن لكلف «نجلاو سنإلا
 غيلبتلا باوث ملسو هيلع هللا ىلص انيبنلو «هتمأ لإ
 ةراتو «غالبإلا ةرشابمب ةرات «هيلإ لسرأ نم لك لإ
 ولو :لاقف ءهيلع هللا نتما كلذلو «هيلإ ببسلاب
 [د١ :ناقرفلا ةروس] ار ٍةَبيَ لك ىف اَنََعَبل اَنْئِش
 امل ًاريذن ةيرق لك يف ثعب ول هنأ نانتمالا هجوو

 .هتيرق لهأل هراذنإ رجأ آلإ ِلكي هللا لوسرل لصح
 مالسلا هيلع سوم مّلك ئلاعت هللا نأ : اهنمو
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 هللا ىلص هم .سدقملا يداولابو روطلاب
 .ىلعألا ماقملا يفو ئهتنملا ةردس قوف ملسو هيلع

 نحن» :ملسو هيلع هللا ىلص لاق هنأ : اهنمو

 ةمايقلا موي نولوألاو ايندلا لهأ نم نورخآلا
 . "'”«قئالخلا لبق مهل يضقملا

 ركذ املك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ : اهنمو

 هللا ىلص لاقف «ةمايقلا مويب هديق دقف اقلطم ددؤسلا
 نم لوأو «ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ)» :ملسو هيلع

 . "”(عفشم لوأو عفاش لوأو ربقلا هنع قشني

 «ةعمجلا باجيإ باب ةعمجلا باتك يف يئاسنلا هاور )١(

 .(1758) ثيدح

 ضرف يف باب ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك يف هجام نباو
 )١١/7(. ثيدح «ةعمجلا

 ىلص انيبن ليضفت باب «لئاضفلا باتك يف ملسم هاور (0)

 .(751178) ثيدح «قئالخلا عيمج ىلع ملسو هيلع هللا



 وه

 بغري هنأ ربخأ ملسو هيلع هللا ىلص هنأ : اهنمو

 هيلع ميهاربإ ئتح ةمايقلا موي مهلك قلخلا هيلإ
 .مالسلا

 هللا اولس» :ملسو هيلع هللا ىلص لاق هنأ : اهنمو

 دبعل الإ يغبنت ال ةنجلا يف ةلزنم اهنإف «ةليسولا يل
 ىل لأس نمف .وه انأ نوكأ نأ وجرأو هللا دابع نم

 . '"”(ةعافشلا هل تلح ةليسولا

 ملسو هيلع هللا ىلص هتمأ نم لخدي هنأ : اهنمو

 .هريغل

 ملسو هيلع هللا ىلص هيطعأ يذلا رثوكلا : اهنمو

 .فقوملا ىف هيطعأ يذلا ضوحلاو ةنجلا ىف

 لثم لوقلا بابحتسا باب «ةالصلا باتك ءملسم هاور )١(

 )7١85(. ثيدح هعمس نمل نذؤملا لوق
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 نحن» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق :اهنمو

 نوقباسلا انامز نورخآلا يأ '”«نوقباسلا نورخآلا
 .لئاضفلاو بقانملاب

 هل تّلحأ ملسو هيلع هللا ىلص هنأ :اهنمو
 هتمأ فوفص تلعجو «هلبق دحأل لحت ملو مئانغلا

 ادجسم ضرألا هل تلعجو «ةكئالملا فوفصك

 .اروهط اهبارتو

6 3 

 مويل ةمألا هذه ةياده باب . ةعمجلا باتك ءملسم هاور )00

 .(8060) ثيدح ةعمجلا
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 : مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألل هتمامإ -

 هيلع هللا ىلص هصئاصخو هبقانم مظعأ نمو

 .ةالصلا يف ءايبنألل هتمامإ :ملسو

 ملسو هيلع هللا ىلص هنأ تاياورلا ترفاضت دقف

 ءاجو «هجورع لبق سدقملا تيب يف ءايبنألاب ئلص

 ع ا
 ءريثك نبا ظفاحلا هححصو ءاضيأ اوطبهف ءامسل

 ديم مسي للص ملسو هيلع هلا ىلص هل امال

 ءجارعملا دعب مهب ة ةالصلا ركذ ثيداحألا ضعب نإف

 مهيلع ءايبنألاب يبنلا اهالّص يتلا ةالصلا هذهو

 تاذ 0 اهنأ باوصلا «مالسلاو ةالصلا

 أ ملعأ هللاو - رهظي يذلاو وحلا عوكرلا

 تيربو «قلطحلا :انتلا نم كاك
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 .ءارسإلا ةليل لبق

 : يبتك نيمأ دمحم ديسلا انخيش لاق
 ههجو ةيؤرب همركأ هّللاو

 ءارفسلا ةمامإو همالكو

 :لاقو

 انيبن لان ءارسإلا ةليلاي

 مامإ ريخ وهو ةمامإلا كيف

 يف ماقو «ءايبنألا عمجب ْىّلص

 مايق لجأ مهدجسم بارحم
 هردق ىلع ميظع ليلد ءايبنألاب ةمامإلا هذهو

 .ملسو هيلع هللا ىلص ميظعلا هماقمو ميركلا
 هتلاسر تحت ةيهلإلا تالاسرلا عيمج لوخدو
 تحت رشبلا ةداس مهو «لسرلا عيمج ءاوضناو
 نم قلخلا عيمجل ةماع هتلاسرو هتوبن نوكتف «هئاول
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 مهممأو ءايبنألا نوكيف «ةمايقلا موي ئلإ مدآ نمز
 :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نوكيو ءهتمأ نم مهلك
 نم سانلا هب صتخي ال ("(ةفاك سانلا ىلإ تثعب»

 ءاضيأ مهلبق نم لوانتي لب «ةمايقلا موي ئلإ هنامز
 :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ئنعم كلذب نيبتيو
 ىلع لد دقو ''”«دسجلاو حورلا نيب مدآو يبن تنك

 امل َنحْيِّيلا قكيم ُهَلأ َدَحأ ْدِإَو# :ىلاعت هلوق كلذ مس ب ا

7 ٍّ : 

 6ع

 رب حرس + كر ” ا رك سرع ل 7 يدر حللت لس سس رخل ساس

 مدررفقأء ل منرصنتلو هب ننمؤوم كعم امل فقر

 هسكس 4 رع لع اس ب س6 سل ص صر ا ىشسس 1س 2+4 ع هم
 و اودهشاف لاق انررقأ اولاق ىرصإ مكِيلذ نللع متذخاو

 )١( هدئسم ىف دمحأ هاور )1١/7١١(« ثيدح )77/57(.

 )١( ام باب ,يزاغملا باتك .فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاور
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 ةعيبلاك ملسو هيلع هللا ىلص هل قاثيملا اذهف
 .ءافلخلل سانلا نم ذخؤت ىتلا

 هبر نم ِةِكَي يبنلل ميظعلا ميظعتلا اذه رظناف
 هللا ىلص يبنلاف ؛كلذ تفرع اذإف «ئلاعتو هناحبس

 ةرخآلا يف كلذ رهظو «ءايبنألا يبن وه ملسو هيلع
 ايندلا يفو «هئاول تحت ءايبنألا عيمج ناك ثيح
 ملسو هيلع هللا ىلص ناك ثيح ءارسإلا ةليل كلذك
 هب نص

 ميهاربإو حونو مدآ نمز يف هئيجم قفتا ولو
 ناميإلا مهممأ ئلعو مهيلع بجو ئسيعو ىسومو
 ولف .مهيلع قاشيملا هللا ذخأ كلذبو «هترصنو هب
 اذهلو ءكش الب هعابتا مهمزل ؛مهرصع يف دجو
 هتعيرش ئلع نامزلا رخآ يف مالسلا هيلع ئسيع يتأي
 انيبن ةعيرشب مكحي هنكلو .هلاح ىلع ميرك يبن وهو
 رمأ نم امهيف ام لكو .ةّنسلاو نآرقلاب هِي دمحم
 وهو «ةمألا رئاسب قلعتي امك هب قلعتم وهف يهن وأ



 .ءيش هنم صقني مل هلاح ىلع ميرك يبن

 نمز يف وأ «هنامز يف ِهلكَي يبنلا ثعب ول كلذكو

 ىلع نيرمتسم اوناك «مدآو حونو ميهاربإو ئسوم

 مهيلع يبن ِةْلَك يبنلاو «مهممأ ىلإ مهتلاسرو مهتوبن

 لمشأو معأ هتلاسرو هتوبنف «مهعيمج ىلإ لوسرو
 .فلتخت ال اهنأل لوصألا يف مهعئارش عم ةقفتمو

 : اسبر هجلعالا ياس هلت ١ ريهظ ديو
 نم سانلا عيمج لمشي ''"«ةفاك سانلا ئلإ تثعبا»

 هيلع هللا ىلص هتوبن نأو «ةعاسلا مايق ىلإ هنامز لبق

 ةالصلا مهيلع ءايبنألا عيمجل ةتباث ةمئاق ملسو

 ملعلا درجمل تسيلو قاثيملا ذخأ موي نم مالسلاو

23 3 2 



 : ةالصلا يف سرد -

 ةلحرلا هذه يف ةدافتسملا سوردلا مظعأ نمو
 ءارسإلا ةزجعمو ةالصلا ةيضرف نيبو «ةالصلا سرد

 هيف ىَمسُت نأ بساني قيثو قيقد طابترا جارعملاو
 كك انيبن جارعم ناك اذإف ءيحورلا جارعملا :ةالصلا

 لعج ىئلاعت هللا نإف .ةزجعم ءامسلا ىلإ هحورو همسجب
 سمخ هوضلك يف اّيحور اجارعم ةيدمحملا ةمألل

 هناحبس برلا ىلإ مهبولقو مهحاورأ اهيف جرعت تارم
 .مهتاوهشو مهئاوهأ نع عفرتلا هب نوققحي «ئلاعتو
 ام هتينادحوو هتردقو هللا ةمظع نم هب نودهشيو

 قيرط نع ال ضرألا ىلع ةدايسلا ىلإ مهعفدي
 ومسلاو ريخلا قيرط نع لب «ةبلغلاو رهقلاو دابعتسالا

 .ةالصلا قيرط نعو ؛يماستلاو رهطلا قيرط نعو
 لقعي ال ةيلآ تاكرح الو ًاسوقط ةالصلا تسيلف
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 ىلع نينمؤملا يبرُث ةسردم يه امنإو «ىّتعم اهل
 ةايحلا ةمحز يف ةليضفلاو بحلاو ريخلا يناعم لبنأ

 .اهرورشو اهبخصو

 اهيلع ظفاح نم «مالسإلا لامعأ مظعأ ةالصلاو

 هللا اهضرف ءرسخو يقش اهعاضأ نمو «حبرو دعس

 هترضحب ةلص نوكتل نينمؤملا هدابع ىلع ئلاعت
 كلذ .تكعت  ناغ هل :اركفو هقولشعم: اريكذتو

 «ةرخآلاو ايندلا يف ةداعسلاو زوفلا ساسأ تناك

 موي دبعلا هب بساحي ام لوأ» هِي هللا لوسر لاق

 نإو «هلمع رئاس حلص تحلص نإف «ةالصلا ةمايقلا

 نوكت نأ بجع الو «''"هلمع رئاس دسف تدسف

 اهئادأ ْىلع ةموادملا نإف «لمعلا ناونع ةالصلا

 سفنلا يف سرغت ىلاعت هلل عوضخو عوشخب ةلماك

 «دئاوزلا عمجملل يف هركذو .ء«؛طسوألا» يف يناربطلا هاور 2230

 .4 ١
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 هاقتاو هيشخ العو لج هبقار نمو «لجو زع هتبقارم
 ىفوو .«ثّدح اذإ قدصف هاضر هيف ام ىلع لبقأو

 ركشو «ةمقنلا دنع ربصو «ةنامألا ئّدأو ءدعو اذإ

 اًعوُذَم َقِل َننلأ د : اعتق: ةمعبلا دنع 63

 ا 0 كي يكل هس وو ا لي
 ةروس] 40 نومي ٌمِهمالَص ّلع ه نبذل نيلصملا

 .[71 ١9 :جراعملا

 ال ,ةلماك ةالصلا ءادأ ئلع ظفاحملا دبعلاف

 نِإو «ةايحلا لامعأب لاغتشالاب هللا ةبقارم نع لفغي
 هبنذ رفغ ؛عوشخب ةالصلا ءادأ ىلع ظفاح نم

 طحت ةالص لك ّنإ» :ِِلَي هللا لوسر لاق «هّبر هّبحأو
 طخ نع اهيل نيونام

 ةالصلا نأ َّمِلَع نم» :ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 )١( دنسملا يف دمحأ هاور )4١7/0( ثيدح )7799(,

 ثيدح (١؟77/5) ريبكلا يف يناربطلاو )7814(.
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 ىلع ظفاحي مل نمو ""(ةنجلا لخد بجاو ّقح
 رمعلا يف ةكربلا ةمعن ايندلا يف مرح ةالصلا

 هسأر رسكب ةافولا دعب بذعو «ريخلل قيفوتلاو
 ةمايقلا موي ءاجو «ناك امك داع رسك املك ةرخصب

 نم ةاجنلا ٌمرُحف ناميإلا ئلع ناهرب ريغبو رون الب
 .ناوهلاو لذلاو باذعلا

 «تاولصلا ْئىلع اوظفاحو هللا اوقتا !نوملسملا اهيأ

 اهئادأ نم مكعنمي الو «نيعشاخ هتاقوأ يف هلل اهودأَو

 اولمهت ال ئتح مكسفنأ اودهاجو «لمع الو درب

 .لسكلاو مونلا ولحي ثيح اهتقول حبصلا ةالص ءادأ

 رثأتلا ةدش ثيح رصعلا ةالص ءادأ اولمهت ال اىتحو

 لاملا ةالصلا نع مكلغشي نأ اورذحاو «لمعلاب

 )١( «دنسملا» يف دمحأ هاور )5١/١( ثيدح )5757(2,

 )١575(, ثيدح (؟”١/08) «ئربكلا نئسلا» ىف ىقهيبلاو

 .(157) ثيدح (ا/١/7) «كردتسملا» يف مكاحلاو



 ك١٠١

 اونوكو «ةرازولاو م كلملاو هاجلاو ةراجتلاو

 س قوم دم دوس
 نع عيب الو ةراحت مهيهلت ال ل اجر :مهيف هللا لاق نمم

 هس أ 0 هيف بلم موي َنْْفاَحي كَل َِسِإَو ةزَلَصا إو هَل

 ا
 "اج يوما

 هارلا ل سس سول ور رو جس مك مصر روعرص

 اولمع م نسح هلل ا  مهيزحمل 599 ردصب و مولقلا

 سد ]| 2 صخر ان 2 نط ل ص سس

 «[<ن) ٍباَسِح رْبعي هِي نم َقْزَري ُهْلَأَو ولضَف ني مهديزيو
 .[71/ :رونلا ةروس]

 (ريبكلا» يف يناربطلاو ءدمحأ مامإلا ئور
 هللا دبع نع (هحيحصالا يف ناّبح نب أو «طسوألا»و

 ةالصلا ركذ ِِلكَي يبنلا نأ امهنع هللا يضر ورمع نبا
 اناهربو ارون هل تناك اهيلع ظفاح نم» :لاقف 56

 هل نكي مل اهيلع ظفاحي مل نمو «ةمايقلا موي ةاجنو
 نوراق عم ةمايقلا موي ناكو «ةاجن 6 ناهرب الو رون

 . ""«فلخ نب يبأو ناماهو نوعرفو

 )١( «دنسملا» ىف دمحأ هاور )١59/17( ثيدح )0105(

 كرت نع رجزلا ركذ باب «ةالصلا باتك «هحيحص» ىف نابح نباو



 و١١

 يضر ئسوم يبأ نع ملسمو «يراخبلا ئورو
 نيدرَبلا لص نم» :لاق لك هللا لوسر نأ هنع هللا

 . '""(ةنجلا لخد  رصعلاو حبصلا -

 يضر ةريره يبأ نع ملسمو «يراخبلا ئورو
 متيأرأ» :لوقي هلك هّللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا

 : سمخ موي لك هيف لستغي مكدحأ بابب ارهن نأ ول

 نم ْئقبي آل : اولاق ؟ءيش هنرد نم ىقبي له تارم

 سسمخلا تاولصلا لثم كلذكف : لاق «ءيش هنرد

 ثيدح (79 /5) تاضورفملا تاولصلا ىلع ةظفاحملا ءرملا
 )/١551(.

 يناربطلل هتبسن دازو (547 )١/ عمجملا يف يمثيهلا هركذو
 .طسوأللاو ريبكلا ىف

 لضف بأب .ٌةالصلا تيقاوم باتك ىف يراخبلا هاور )010(

 .(01/5) ثيدح «ءرجفلا ةالص

 .("170) ثيدح ءامهيلع ةظفاحملاو رصعلاو
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 . ''”«اياطخلا نهب هللا وحمي

 ةريره يبأ نع امهريغو يذمرتلاو | ملسم ( ىورو

 تاولصلا» :لاق لك هللا لوسر نأ نقلا يضر

 مل ام نهنيب امل ةرافك ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو سمخلا

 ""”«رئابكلا شغت
 هللا ىلص هتبترم ولع ىلع لدت صئاصخلا هذهو

 .ملسو هيلع

26 32 

 تاولصلا باب «ةالصلا تيقاوم باتك يف يراخبلا ةاور )١(
 .(058) ثيدح «ةرافك سمخلا

 هب ئحمت ةالصلا ىلإ يشملا باب «دجاسملا باتك يف ملسمو
 .(3517) ثيدح «تاجردلا هب عفرتو اياطخلا

 سمخلا تاولصلا باب «ةراهطلا باتك يف ملسم هاور (؟)
 18 فودزح هد ةعمستلا ىلإ ةعحتلاو

 لضف ىف ءاج ام باب «ةالصلا باتك «هننس يف يذمرتلاو
 ا .(515) ثيدح «سمخلا تاولصلا



 ةمئاخ

 سابع ديسلا نبا يولع ديسلا دلاولا يديس لاق
 : ينسحلا يكلاملا

 نيملاعلا ريخ ءوَّض نم سبق

 نيِرظانلل ئدهلا يقفَأ يف مش
 ئهتلا بايبرأ قحلا نابتساف

 نيدتهم ةادُّه اوراص هبو

 ةدفشو ايلع فاشالا اوُولَم

 نيحتاف ةازغ اهيف اوضّمو

 ائساخ ًاعيرّص ملظلا ادغو

 نيدشارلا لدع قرشأ امدنع
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 هد فاض نآرقلا ا

 نيفطاقلل اند دق امانجو

 ةيهاز اهئاوبأ تّحتف :

 ندا مالسب اهولخداف

 ينتجن ايعس مالسإلا ينب اب
 نيقيلا قارشإو نيدلا ةمكح

 نسم ةنسلاو نآرقلا سردن

 نيمألا نيساي نوكلا رون يده
 هناحبس هب ئرسأ نم لج

 نيمألا حورلا عم تيبلا ئمح نم

 ئرّسلا كاذ يف ٌرارسألا دهش

 نيلسرملا ًمأف ئصقألا ّْتأو

 اداب ةقع بارحملا لَسف

 نيمثلا رّدلا هطبغي ىصح يف



 ًايقار هنع جارعملا لَسو
 نيبجلا ءاضو دجملا ماه قوف

 ىلإ ئلعألا ىوتسملل امس دق

 نيلي ال مزعب نيسوق باق
 مكفهاندأو هللا بطاخ

 نيكم دييأتو لضف نم لان
 اه رست ومس كلاخألا نيه

 ديو حمسأ نم ةمكحلا رشنت

 انيهروت تاديلاخ تانج

 نيح لك يف هب ايندلا فرشت

 اوُمَعف اهنع لاّهجلا ضرعأ

 نيضرعُم اوّلَوَت امل مهحيو
 اننا نأءازر دزه رعت فيل

 نيبملا رونلاب ءاملظلا ىرف دق



 ١١ ؟

 ئلُعلل ايعس مالسإلا ينب اي

 نيلسرملا مامإ دنج مكنإ
 اوديو [ننت دمهملا اريفيتات

 نيميلاب ًارادب ملعلا ةيار
 انيفتج اا وحر او قابلا: اقهوف

 نيحلصملا اوّيحو َنيدلا اورصناو

 ارظانع ءانجت ىتتسااوبللاَو

 ةسبتا و اييسنفلك ءاييتعدو

 ىفطصمل | ايشغت هّللا ةالصو
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